
Put.!fo.~r'" no Diário Elelrônl\.c do TRF/1-c-OJ;7 1 N" i~ 8 

pàs(sj~def!Ltçfd__!_l_!J_ 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 

CIRCULAR/COGER/N. 13 Brasília, 31 de julho de 2014. 

Ref.: Desnecessidade da comunicação prevista no art. 32 , § 12 , da Resolução/CJF 558/2007 nos 
casos de fixação de honorários periciais acima do limite máximo previsto na tabela do CJF. 

AOS (ÀS) EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) JUÍZES(AS) FEDERAIS, JUÍZES(AS) 
FEDERAIS SUBSTITUTOS(AS) E DIRETORES(AS) DE SECRETARIA DE VARAS E TURMAS 
RECURSAIS DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 
PRIMEIRA REGIÃO. 

Diante da possibilidade desta Corregedoria Regional extrair diretamente no 
Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF) relatórios 
acerca dos valores pagos a título de honorários periciais acima do limite máximo da tabela do 
Conselho da Justiça Federal, informo que não mais é necessária a comunicação prevista no art. 
32 , § 12 , da Resolução/CJF n. 558, de 22 de maio de 2007. 

Seguem, em anexo, cópias de manifestação técnica e despacho proferidos nos 
autos do Expediente Administrativo n. 2014/01066- DF. 

Atenciosamente, 

CARLOS 
Corregedor Regional d Justiça Federal da 1 ª Região 

Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região 
SAS, Quadra 2, Bloco A - Praça dos Tribunais Superiores- Ed. Sede do TRF, 1° andar, sala 01 - Brasilia/DF- CEP 70070·900 

Fones: (61) 3314-5368/5188- Fax: (61) 3226-5431 - Internet: http://www.trf1 .ius.br CGV 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
CORREGEDORIA REGIONAL 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 2014/01066-DF 

Senhor Corregedor Regional, 

Trata-se de expediente administrativo instaurado com o objetivo de aferir a 

necessidade dos juízes federais continuarem comunicando esta Corregedoria Regional 

acerca da fixação de honorários periciais acima do limite máximo previsto nas tabelas do 

Conselho da Justiça Federal, em casos de gratuidade de justiça, consoante determinação 

do art. 3º, § 1 º, da Resolução/CJF 558/2007, verbis: 

Art. 3º ... 

§ 1º Na fixação dos honorários periciais estabelecidos nas Tabelas 1/ e IV do 

Anexo I será observado, no que couber, o contido no caput do art. 2 º, 

podendo, contudo, o juiz ultrapassar em até 3 (três) vezes o limite máximo, 

atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do exame e 

ao local de sua realização, comunicando-se ao Corregedor-Geral. 

Segundo informações prestadas pelo Presidente da Comissão AJG -

Assistência Judiciária Gratuita no âmbito da 1 ª Região, "a Corregedoria pode extrair, de 

acordo com o reportado, relatórios que contenham os valores arbitrados acima da tabela" 

e "esta questão foi objeto de consulta ao Coordenador Nacional do Grupo AJG, Exmo. Sr. 

Sérgio Tejada, o qual ... informou não ser necessária a comunicação em decorrência da 

rotina citada" (fi. 03). 

Atendendo ao despacho de fi. 03, a servidora Rúbia de Almeida Mesquita 

Ângelo, desta COGER, esclareceu que, "em consulta ao sistema AJG - Assistência 

Judiciária Gratuita", verificou "a possibilidade de ser extraído relatório por 

Seção/Subseção Judiciária e respectivas varas dos valores pagos de honorários periciais 

acima da tabela, nos termos do art. 3º, § 1º, da Resolução 558/2007 do Conselho da 

Justiça Federal" (fls. 06/08). 

Aliás, nos termos da Resolução/CJF 201 /2012, "no âmbito da Justiça 

Federal de primeiro e segundo graus e da jurisdição federal delegada, o cadastro, a 

nomeação e o pagamento de honorários a advogados, curadores, tradutores, intérpretes, 

peritos e demais prestadores de serviços a beneficiários de assistência j iciária gratuita 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL fls.2/2 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 2014/01066-DF 

serão feitos exclusivamente por meio do Sistema AJG/CJF". Ou seja, não há risco de 

pagamento de honorários periciais acima do limite máximo previsto na tabela do CJF sem 

o respectivo registro no sistema AJG e, consequentemente, sem possibilidade de 

acompanhamento por esta Corregedoria Regional. 

Como se vê, diante da implantação do sistema AJG com a funcionalidade 

acima referida, tornou-se desnecessária a comunicação pelos juízes à Corregedoria 

Regional acerca da fixação de honorários periciais acima do limite máximo previsto na 

tabela do CJF. Afinal, a COGER passou a dispor de ferramenta para acessar esses dados 

diretamente no sistema AJG, inclusive proporcionando melhor gestão das informações. 

Ocorre que, apesar disso, os magistrados da Primeira Região continuam 

encaminhando dezenas de comunicações dessa natureza a esta Corregedoria, o que 

enseja gastos inúteis com força de trabalho e materiais, comprometendo a eficiência 

administrativa. 

Nesse contexto, convém que os juízes federais da Primeira Região sejam 

expressamente dispensados de fazerem a comunicação prevista no art. 3º, § 1 º, da 

Resolução/CJF 558/2007 nos casos de fixação de honorários periciais acima do limite 

máximo previsto na tabela do CJF. 

Ante o exposto, salvo melhor juízo, sugiro a expedição de circular com esse 

objetivo. 

É a manifestação que submeto à apreciação de Vossa Excelência. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
CORREGEDORIA REGIONAL 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 2014/01066-DF 

Vistos, etc. 

Acolho a manifestação técnica do Juiz Federal Marcelo Albernaz, em auxílio 
a esta Corregedoria. Expeça-se Circular. 

Cumpra-se. 

Brasília, 30 de julho de 2014. 

A ALVES 
Corregedor Regional d 
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