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Ofício Circular n° 3>£ /2013-SEC

Goiânia, ^9 de Owinko de2013.
Processo n° 3689387/2011

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Recomendação quanto aos termos do Decreto Judiciário n" 858/2013 e da

Resolução n" 127/1! do CNJ, orientando-os a evitarem a designação de peritos criminais

para atuação emfeitos cíveis

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares,

cópias do Despacho n° 4254/2013 e das fls. 59/62 e 65/67, extraídas do processo

supramencionado.

Ao ensejo, consigno que as respostas das serventias extrajudiciais deverão ser

encaminhadas diretamente ao endereço gravado no Ofício n° 0447-Z/2013-DPF/ARS/RJ.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br {linkcorregedoria, item publicações).

ofcirI00l/Tel

Atenciosamente.

DESa. NELMA BRANCOj/B^KEIRA PERILO
CorregedoraJpWal daJustiça

Rua 10, n°150. 11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tjgo.ius.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 3689387/2011 - Minaçu

Nome : Juiz de Direito da Comarca de Minaçu
Assunto : Faz Consulta

DESPACHO/OFÍCIO N°km

\0

/2013

^ Considerando o teor da regulamentação trazida pelo Decreto
Judiciário n° 858/2013, acolho o parecer n° 294/2013 (fs. 65/67) e determino a
expedição de Ofício Circular aos magistrados do Estado recomendando-lhes atenção
quanto aos termos do mencionado ato normativo e da Resolução n° 127/11 do CNJ,
orientando-os ainda a evitarem a designação de peritos criminais para atuação em
feitos cíveis.

Traslade-se cópia deste despacho e das peças acostadas às
fs. 65/72 para os autos que se encontram em apenso (4306121/2012, 3534120/2010,
2718499/2008 e 4362888/2013), cientificando-se em cada um deles os subscritores
das respectivas peças iniciais, com encaminhamento dos mencionados documentos,
arquivando-se aqueles procedimentos logo após o cumprimento de tais diligências.
Quanto ao presente feito, desapense-se dos demais e, à luz do parecer n° 409/2013
(fs. 71/72), encaminhe-se à Presidência deste Tribunal para a normatização pertinente.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.
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Goiânia, i'\ de outubro de"

Desembargadora NELMÂ BRANCCyFERREIRA PERILO
Corregedora-QeHpla Justiça
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Processo n°: 3689387 - 4306121 - 3534120 - 2718499 - 4362888

Nome: Juiz de Direito da Comarca de Minaçu

Assunto: Faz Consulta

Parecer n°: 294/2013 - 2°JA-CGJ

Ilustre Desembargadora Corregedora,

O então juiz de direito da Comarca de Minaçu encaminhou a
esta Corregedoria, por meio do Ofício n° 258/2011, consulta a respeito
do procedimento a ser seguido pelos magistrados para nomeação e
remuneração de tradutor juramentado, considerando os casos em que
a parte a quem caberia o respectivo pagamento é beneficiária da
assistência judiciária (fls. 03/12).

Os autos n° 4306121, n° 3534120, n° 2718499 e n° 4362888,
em apenso, versam sobre o mesma tema. Porém, nos três últimos, a
consulta não se refere propriamente aos honorários do tradutor, mas à
verba devida aos peritos que atuam em ações acidentárias e em
outras demandas, também com partes beneficiárias da gratuidade
processual.

Verifico, ainda, que os autos n° 4306121 noticiam o fato de
magistrados designarem peritos criminais para atuarem em ações
cíveis, sob o argumento de que eles são servidores públicos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as dúvidas suscitadas nos
autos n° 3689387 n° 3534120, n° 2718499 e n° 4362888 foram
sanadas, após a edição do Decreto Judiciário n° 858/2013 (cópia às
fls. 59/62 dos autos n° 3689387), que regulamentou a Resolução n°.
127/11, prevendo a destinação de recursos do Tribunal de Justiça
para o pagamento de honorários de perito, tradutor e intérprete nos
feitos de natureza cível em que a parte a quem caberja^esse

^^ Rua 10,150, lie Andar >st. 0este, Goiânia -GO. CEP 74120-020 -Telefone (62) 32lí2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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pagamento for beneficiária da justiça gratuita.

No Decreto mencionado restou regulamentado que a
Diretoria Administrativa do Tribunal de Justiça ficará incumbida de
manter, junto ao cadastro de fornecedores, banco de dados dos
profissionais credenciados para fins de designação dos peritos,
tradutores e intérpretes (artigo 2o). Outrossim, fixou o limite do valor
dos honorários ( artigo 7o) e estabeleceu requisitos para o pagamento
destes (artigo 6o).

Dispôs que a requisição será expedida pelo juiz do feito; que
o pagamento será determinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça
e depositado em conta bancária indicada pelo perito (artigo 9o).

Em relação ao procedimento n° 4306121, observo que o
então 1a juiz auxiliar desta Corregedoria, Dr. Carlos Magno Rocha da
Silva, tratou com propriedade do assunto, em parecer lançado nas fls
19/21.

Éde conhecimento notório, porquanto assunto recorrente em
reportagens jornalísticas do nosso Estado, a existência de inúmeros
inquéritos policiais que aguardam realização de perícia para a sua
conclusão, o que dá a nítida noção de que a estrutura atual do
Instituto de Criminalística sequer comporta o volume das atribuições
que lhe são próprias.

Não bastasse, para aquele órgão é impositiva atotal atenção
às Metas 1, 2, 3 e 4 da Estratégia Nacional de Segurança Pública,
que recomenda prioridade na investigação e julgamento dos crimes
de homicídio.

Pelos motivos acima expostos, sugiro, respeitosamente, a
expedição de ofício circular a todos os magistrados do Estado de
Goiás, recomendado-lhes atenção acerca da Resolução 127/11 do
CNJ, bem como do Decreto Judiciário 858/2013, a fim de evitarem a
designação de peritos criminais para atuarem em ações cíveis.

GMm Rua 10, 150,119 Andar .St. Oeste, Goiânia - GO. CEP 74120-020 -Telefone (62) 3216-2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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Em seguida, considerando que a questão foi recentemente
disciplinada e que o feito atingiu o objetivo almejado, sugiro,
respeitosamente, sejam os autos arquivados.

E o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora Geral da Justiça.

Goiânia, 17 de julho de 2CJ13.

Antônio Cèjzar P. Meneses
2°JuizAüjxiliar-CGJ

GMm Rua 10, 150, lis Andar ,St. Oeste, Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Presidência

DECRETO JUDICIÁRIO N° 8 5 8 / 2013.

Dispõe sobre o pagamento de honorários de perito, tradutor
e intérprete nos feitos em que a parte for beneficiária da
justiça gratuita.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o que consta do processo n° 3699226/2011,

considerando que, por força dos incisos XXXV, LV e LXXIV do
art. 5o da Constituição Federal, as pessoas que comprovarem insuficiência de
recursos têm agarantia do amplo acesso àjustiça eda assistência judiciária integral e
gratuita;

considerando que faz parte da assistência judiciária a cobertura
dos custos dos honorários profissionais de perito, tradutor e intérprete de que o
beneficiário necessite para ademonstração da procedência da sua pretensão posta em
juízo;

considerando o que estabelece aResolução n° 127, de 15 de março
de 2011, do Conselho Nacional de Justiça,

DECRETA:

Art. Io A Diretoria Geral, através da Diretoria Financeira, adotará
as providências necessárias à previsão de recursos orçamentários para o pagamento
de honorários de perito, tradutor e intérprete, sempre que, nos processos de natureza
cível, à parte sucumbente no objeto da perícia for deferido o beneficio da justiça
gratuita.

Av. Assis Chateaubriand n. 195, Setor Oeste, Goiânia-GO. Telefone: 62.3216.2000 - CEP 74.130-012
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Art. 2° A Diretoria Administrativa incumbir-se-á das providências,
necessárias para manter, junto ao Cadastro de Fornecedores, um banco de dados de

peritos credenciados para fins da designação decorrente do disposto no art. Io.

Art. 3o A designação de perito, tradutor e intérprete deverá recair,
preferencialmente, em profissionais inscritos nos órgãos de classe competentes e que
comprovem a especialidade na matéria sobre a qual deverão opinar, a ser atestada por
meio de certidão do órgão profissional a que estiverem vinculados.

Art. 4o A Secretaria de Gestão Estratégica, no exercício da
competência que lhe confere o inciso X do art. 229 das Normas baixadas pelo
Decreto Judiciário n° 1.693, de 7 de agosto de 2009, realizará os estudos necessários
quanto à possibilidade de celebração de convênios com instituições de notória
experiência em avaliação e consultoria nos ramos de suas atividades capazes de
realizar as perícias requeridas pelos juizes.

Art. 5o A designação de perito, tradutor ou intérprete é cometida
exclusivamente ao juiz da causa, sendo-lhe vedado nomear cônjuge, companheiro (a)
e parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de magistrado ou de servidor
do juízo.

Art. 6o O pagamento de honorários periciais, de tradutor ou
intérprete relativo à concessão do beneficio da justiça gratuita estará condicionado ao
atendimento simultâneo dos seguintes requisitos:

I. fixação judicial dos honorários;

II. sucumbência da parte beneficiária da justiça gratuita na
pretensão objeto da perícia;

III. trânsito em julgado da decisão.

Av. Assis Chateaubriand n. 195, Setor Oeste, Goiânia-GO. Telefone: 62.3216.2000 - CEP 74.130-012
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Art. 7o O valor dos honorários de perito, tradutor e interprete-
decorrente da concessão do beneficio da justiça gratuita será limitado a R$ 1.000,00
(um mil reais).

Art. 8o A fixação do valor dos honorários periciais em valor maior
do que o limite estabelecido no art. 7o deverá ser devidamente fundamentado nos
seguintes fatores determinantes:

I. a complexidade da matéria;

II. o grau de zelo profissional;

III. o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;
IV. as peculiaridades regionais.

Art. 9o O pagamento dos honorários periciais, de tradutor ou
intérprete efetuar-se-á mediante determinação do Presidente do Tribunal de Justiça,
após requisição expedida pelo juiz do feito, observando-se, rigorosamente, a ordem
cronológica de apresentação das requisições e as deduções das cotas previdenciárias
efiscais, sendo ovalor líquido depositado em conta bancária indicada pelo perito.

§ Io As requisições deverão indicar, obrigatoriamente, o nome das
partes e respectivo CPF ou CNPJ; O valor dos honorários; o número da conta
bancária para crédito; natureza e característica da perícia; declaração expressa de
reconhecimento pelo juiz, do direito à justiça gratuita; certidão do trânsito em
julgado e da sucumbência na perícia, se for ocaso; endereço, telefone e inscrição no
INSS do perito.

§ 2o O valor dos honorários será atualizado pelo IPCA-E ou outro
índice que osubstitua, apartir da data do arbitramento até oseu efetivo pagamento.

Art. 10 O valor estabelecido no art. T será reajustado anualmente,
no mês de janeiro, por meio de ato do Presidente do Tribunal de Justiça, com base na
variação do IPCA-E do ano anterior ou outro índice que o substitua, desde que haja
disponibilidade orçamentária.

Av. Assis Chateaubriand n. 195, SetorOeste,Goiãnia-GO. Telefone: 62.3216.2000- C^P1AA2QJX\2
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Art. 11 As disposições deste Decreto se aplicam, no que couber,

aos honorários periciais devidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social em ações
de acidente de trabalho, podendo, para tanto, ser firmado convênio, além do
estabelecido no art. 4o.

Art. 12 A Diretoria de Informática, com base em informações
constantes dos registros da Diretoria Financeira e da tramitação dos processos
judiciais, fará o controle informatizado dos dados da ação, da quantidade de
processos e de pessoas físicas assistidas, bem como do montante pago aos peritos.

Art. 13 A Corregedoria Geral da Justiça acompanhará o
cumprimento deste Decreto no âmbito de sua competência.

Art.14 Este Decreto entra em vigor na data de suapublicação.

Goiânia, J3 de aiku"C de 2013, 125° da República.

atior Ney Teles de Paula
Presidente
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RESOLUÇÃO N° 127, DE 15 DE MARÇO DE 2011

Dispõe sobre o pagamento de

honorários de perito, tradutor e

intérprete, em casos de beneficiários

da justiça gratuita, no âmbito da

Justiça de primeiro e segundo graus.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de
suas atribuições constitucionais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de observância do princípio da
eficiência administrativa pelo Poder Judiciário, inserto no artigo 37, caput, da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade, em muitos processos, de produção de
prova pericial para demonstração da procedência da pretensão posta em juízo
e a regra geral vertida no art. 19 do Código de Processo Civil, de antecipação
da despesa do ato pela parteque o requer;

CONSIDERANDO os incisos XXXV, LV e LXXIV do artigo 5o da
Constituição Federal, garantidores do amplo acesso à Justiça e da assistência
judiciária integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de
recursos pelo Estado;

CONSIDERANDO a existência de regulamentação da matéria nas
esferas trabalhista e federal, a teor das Resoluções 35/07 do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho e 558/07 do Conselho da Justiça Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o pagamento de
honorários periciais, na esfera cível, no âmbito da Justiça Estadual de primeiro



e segundo graus, quando o responsável pelo pagamento destes é contemplado
com a assistência judiciária gratuita;

CONSIDERANDO a missão de planejamento estratégico do Poder

Judiciário cometida constitucionalmente ao Conselho Nacional de Justiça, nos
moldes do art. 103-B, § 4o, I, da Constituição Federal, com o escopo de

uniformizar os procedimentos com relação ao tema;

RESOLVE:

Art. 1o Recomenda-se aos Tribunais que destinem, sob rubrica

específica, parte do seu orçamento ao pagamento de honorários de perito,

tradutor ou intérprete, quando, nos processos de natureza cível, à parte

sucumbente no objeto da perícia for deferido o beneficio da justiça gratuita.

Art. 2o Os Tribunais poderão manter banco de peritos credenciados,

para fins de designação, preferencialmente, de profissionais inscritos nos

órgãos de classe competentes e que comprovem a especialidade na matéria

sobre a qual deverão opinar, a ser atestada por meio de certidão do órgão

profissional a que estiverem vinculados.

Art. 3o As Presidências dos Tribunais ficam autorizadas a celebrar

convênios com profissionais, empresas ou instituições com notória experiência

em avaliação e consultoria nos ramos de atividades capazes de realizar as

perícias requeridas pelos juizes.

Art. 4o A designação de perito, tradutor ou intérprete é cometida

exclusivamente ao juiz da causa, sendo-lhe vedado nomear cônjuge,

companheiro(a) e parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de

magistrado ou de servidor do juízo.

Parágrafo único. Poderá o juiz, ainda, substituir o perito, tradutor ou

intérprete , desde que o faça de forma fundamentada.

Art. 5o São requisitos essenciais para a percepção dos honorários

periciais, de tradutor ou intérprete, nas hipóteses em que a parte responsável

pelo pagamento, porque sucumbente no objeto da perícia, é beneficiária da
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justiça gratuita, a fixação deles por decisão judicial e o trânsito em julgado da
decisão.

Art. 6o O valor dos honorários periciais, de tradutor ou intérprete, a

serem pagos pelo Poder Judiciário em relação a pleito de beneficiário de

gratuidade de Justiça, será limitado a R$ 1.000,00 (um mil reais),

independentemente do valor fixado pelo juiz, que considerará a complexidade

da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o

tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

§ 1o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto no caput
poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

§ 2o Ainda que haja processos incidentes, tais honorários deverão ser

fixados em valor único, em razão da natureza da ação principal.

§ 3o A fixação dos honorários de que trata este artigo, em valor maior do

que o limite estabelecido neste artigo, deverá ser devidamente fundamentada,

podendo o juiz ultrapassar em até 5 (cinco) vezes o limite máximo definido

neste artigo.

Art. 7o Poderá haver adiantamento de despesas iniciais de perito, em

valor equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), se este,

comprovadamente, demonstrar a necessidade de valores para a satisfação de

despesas decorrentes do encargo recebido, efetuando-se o pagamento do

saldo remanescente após o trânsito em julgado da decisão.

Parágrafo único. Havendo reversão da sucumbência, quanto ao objeto

da perícia, caberá ao Executado ressarcir o erário dos honorários periciais

adiantados, sob pena de execução específica da verba.

Art. 8o Se vencida na causa entidade pública, o perito, tradutor ou

intérprete serão pagos conforme ordem de pagamento apresentada ao Tribunal
respectivo.

Art. 9o O pagamento dos honorários periciais, de tradutor ou intérprete

efetuar-se-á mediante determinação do presidente do Tribunal, após requisição
expedida pelo juiz do feito, observando-se, rigorosamente, a ordem cronológica
de apresentação das requisições e as deduções das cotas previdenciárias e
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fiscais, sendo o valor líquido depositado em conta bancária indicada pelo
perito.

§ 1o As requisições deverão indicar, obrigatoriamente: o número do

processo, o nome das partes e respectivos CPF ou CNPJ; o valor dos

honorários, especificando se de adiantamento ou se finais; o número da conta

bancária para crédito; natureza e característica da perícia; declaração expressa

de reconhecimento, pelo Juiz, do direito à justiça gratuita; certidão do trânsito

em julgado e da sucumbência na perícia, se for o caso; endereço, telefone e
inscrição no INSS do perito.

§ 2o O valor dos honorários será atualizado pelo IPCA-E ou outro índice

que o substitua, a partir da data do arbitramento até o seu efetivo pagamento.

Art. 10 Os valores de que trata esta Resolução serão reajustados

anualmente, no mês de janeiro, por meio de Portaria do Presidente do Tribunal,
com base na variação do IPCA-E do ano anterior ou outro índice que o
substitua, desde que haja disponibilidade orçamentária.

Parágrafo único. O disposto nos arts. 6o e 7o desta Resolução será
aplicado aos honorários periciais devidos pelo Instituto Nacional de Seguro
Social em ações de acidente de trabalho.

Art. 11 Os Tribunais farão controle informatizado dos dados da ação» da
quantidade de processos e de pessoas físicas assistidas, bem como do
montante pago aos peritos.

Art. 12 Caberá às Corregedorias dos Tribunais acompanhar o
cumprimento desta Resolução no âmbito de suas competências.

Art. 13 A presente resolução entra em vigor 60 (sessenta) dias após a
sua publicação.

£
Ministro Cezar Peluso

Presidente


