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Breve Histórico



 Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de
conhecimento técnico ou científico.
 
 § 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os
órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo
tribunal ao qual o juiz está vinculado. 

LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
Código de Processo Civil - LEI Nº 13.105 de 16/3/2015



Resolução CNJ Nº 233 de 13/07/2016
Ementa: Dispõe sobre a criação de cadastro de profissionais e órgãos técnicos ou
científicos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus.

Art. 1º Os tribunais brasileiros instituirão Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos
Técnicos ou Científicos (CPTEC), destinado ao gerenciamento e à escolha de
interessados em prestar serviços de perícia ou de exame técnico nos processos
judiciais, nos termos do art. 156, § 1º, do Código de Processo Civil.

§ 1º O CPTEC conterá a lista de profissionais e órgãos aptos a serem nomeados para
prestar serviço nos processos a que se refere o caput deste artigo, que poderá ser
dividida por área de especialidade e por comarca de atuação.



Art. 2º Cada tribunal publicará edital fixando os requisitos a serem cumpridos e os
documentos a serem apresentados pelos profissionais e pelos órgãos interessados, nos
termos desta Resolução.

Art. 3º Os tribunais manterão disponíveis, em seus sítios eletrônicos, a relação dos
profissionais e órgãos cujos cadastros tenham sido validados.
Parágrafo único. As informações pessoais e o currículo dos profissionais serão
disponibilizados, por meio do CPTEC, aos interessados, conforme § 2º do art. 157 do
CPC, e aos magistrados e servidores do respectivo tribunal.

Art. 5º Cabe a cada tribunal validar o cadastramento e a documentação apresentada
pelo profissional ou pelo órgão interessado em prestar os serviços de que trata esta
Resolução.

Resolução CNJ Nº 233 de 13/07/2016



Resolução CSJT Nº 247, DE 25/10/2019

Institui, no âmbito da Justiça do Trabalho, o Sistema Eletrônico de Assistência
Judiciária AJ/JT

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Justiça do Trabalho, o Sistema Eletrônico de
Assistência Judiciária - Sistema AJ/JT, destinado ao cadastro e gerenciamento de
peritos, órgãos técnicos ou científicos, tradutores e intérpretes, e ao pagamento dos
profissionais nos casos dos processos que envolvam beneficiários da justiça gratuita.

Parágrafo único. O cadastro e o pagamento daqueles que atuaram a favor da parte
amparada pelos benefícios da justiça gratuita e sucumbente na pretensão, serão
feitos exclusivamente por meio do Sistema AJ/JT.



Resolução CSJT Nº 247, DE 25/10/2019

Art. 4º (...)
§ 2° O Sistema PJe deverá consultar a base de dados do Sistema AJ/JT para fins de
disponibilização dos nomes dos peritos cadastrados aptos à nomeação.
§ 3° A nomeação do perito será sempre efetivada no Sistema PJe e comunicada ao
Sistema AJ/JT.

Art. 8º O cadastro e a documentação apresentada pelo interessado serão
validados por comissão específica ou outro órgão a ser designado pelo Tribunal
Regional do Trabalho.

§ 2º A ausência de documento de caráter previdenciário e fiscal, para fins de
recolhimento de contribuições e tributos, importará na aplicação padrão de bases
de cálculo e alíquotas máximas.



Resolução CSJT Nº 247, DE 25/10/2019
Art. 9º O cadastramento do profissional ou órgão técnico no Sistema AJ/JT não assegura
direito subjetivo à nomeação para efetiva atuação.

Art. 14. Caberá ao magistrado, nos feitos de sua competência, escolher, por meio do
Sistema Pje, profissional ou órgão regularmente cadastrado e habilitado nos termos desta
Resolução, promovendo sua regular nomeação.

§ 1º A nomeação a que se refere o caput deste artigo será realizada, equitativamente, de
forma direta ou mediante sorteio, observada a necessidade do juízo, a impessoalidade, a
capacidade técnica do profissional ou do órgão técnico ou científico e a sua participação
em trabalhos anteriores.

§ 2º Os tribunais deverão publicar lista dos peritos/órgãos nomeados em cada unidade
jurisdicional, com a identificação dos processos em que ela ocorreu, a data correspondente
e o valor fixado de honorários profissionais.



Resolução CSJT Nº 247, DE 25/10/2019

Art. 15. Não poderá ser exigida antecipação ao perito, ao órgão técnico ou
científico, ao tradutor ou ao intérprete, em nenhuma hipótese e a título
algum, nem mesmo de valores para custear despesas decorrentes do trabalho
técnico a ser realizado.

Art. 22. A solicitação de valores vinculados ao custeio da gratuidade da justiça dar-
se-á quando ocorrerem, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - concessão do benefício da justiça gratuita;
II - fixação judicial de honorários;
III - sucumbência da parte beneficiária na pretensão objeto da perícia;
IV - trânsito em julgado da decisão que arbitrar os honorários.



Resolução CSJT Nº 247, DE 25/10/2019
- Perícia, tradução e interpretação -
Art. 21. Em caso de pagamento com recursos vinculados à gratuidade judiciária, o
valor dos honorários periciais, observado o limite máximo de R$ 1.000,00 (um mil
reais), será fixado pelo juiz ...:
não há possibilidade de solicitar pagamento cujo valor seja superior ao limite
máximo
Art. 23. A solicitação de pagamento dos valores devidos aos tradutores e
intérpretes a serem pagos com recursos vinculados ao custeio da gratuidade da
justiça somente poderá ser realizada após atestada a prestação dos serviços pelo
juízo processante, de acordo com a Tabela constante do Anexo I.
Parágrafo único. O juiz poderá ultrapassar em até 3 (três) vezes os valores
fixados na tabela constante do Anexo I, observados o grau de especialização do
tradutor ou intérprete e a complexidade do trabalho, comunicando-se ao Presidente
do Tribunal, para análise e autorização.



Anexo I

Resolução CSJT Nº 247, DE 25/10/2019



Art. 24. O pagamento dos valores a que se refere este Capítulo efetuar-se-á mediante
determinação do Presidente do Tribunal respectivo, após requisição expedida pelo
juiz do feito, observando-se, rigorosamente, a ordem cronológica de apresentação no
Sistema AJ/JT, apurada a partir da data em que o magistrado competente lançar sua
assinatura eletrônica.

§ 1º O valor dos honorários será atualizado pelo IPCA-E ou outro índice que o substitua,
a partir da data da decisão de arbitramento até o seu efetivo pagamento.

Art. 25. O pagamento de honorários com recursos vinculados ao custeio da gratuidade
da justiça, nos casos de processos extintos com resolução de mérito por
conciliação, só poderá ocorrer mediante justificativa do magistrado responsável ao
Presidente de cada Tribunal, a quem caberá analisar e autorizar a respectiva
quitação.

Resolução CSJT Nº 247, DE 25/10/2019



Resolução CSJT Nº 247, DE 25/10/2019

Art. 28. É vedada a liberação de recursos orçamentários e financeiros para
pagamento de honorários, a título de assistência judiciária gratuita, a profissionais
e órgãos cujas nomeações e solicitações de pagamentos não estejam
registradas no Sistema AJ/JT.

Art. 34. As designações de perícias, traduções e interpretações realizadas até a
entrada em vigor desta Resolução serão regidas pelas normas vigentes à época da
nomeação.



Resolução CSJT Nº 247, DE 25/10/2019

Art. 35 § 2° A publicação do edital (...) deverá ocorrer no prazo máximo de 90
(noventa) dias contados da alteração promovida pelo Ato Conjunto
CSJT.GP.CGJT nº 1, de 15 de junho de 2020. (Redação dada pela Resolução CSJT nº
270, de 26 de junho de 2020).

Art. 37. Ficam suspensos o cadastramento e o pagamento de honorários
periciais aos órgãos técnicos ou científicos, na forma do art. 156, § 1º, do Código
de Processo Civil, até o estabelecimento de critérios correspondentes e
desenvolvimento de funcionalidade compatível com os Sistemas PJe e AJ/JT.
(Redação dada pela Resolução CSJT nº 256, de 14 de fevereiro de 2020).



Resolução Normativa TRT7 Nº 11, de 06/11/2020

Institui, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), o Sistema
Eletrônico de Assistência Judiciária (Sistema AJ/JT).

Art. 1º O Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC)
será realizado, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, por meio
do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária (Sistema AJ/JT), que se destina ao
gerenciamento e à escolha de interessados em prestar serviços de perícia ou de
exame técnico nos processos judiciais, bem como à gestão do pagamento desses
profissionais nos casos dos processos que envolvam beneficiários da justiça gratuita,
e observará a regulamentação prevista na Resolução CSJT nº 247 de 25 de outubro
de 2019, aplicando-se, supletivamente, as disposições desta Resolução.



Resolução Normativa TRT7 Nº 11, de 06/11/2020

Art. 2º O cadastro realizado no Sistema AJ/JT e a documentação apresentada serão
validados pela Secretaria Judiciária e pela Divisão de Orçamento e Finanças,
conforme procedimento prescrito em edital de credenciamento.

Art. 5º O pagamento dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes observará
os limites estabelecidos na Resolução CSJT nº 247 de 25 de outubro de 2019 e está
condicionado à disponibilidade orçamentária, transferindo-se para o exercício
financeiro subsequente as solicitações não atendidas.

Limite máximo no TRT7 - R$ 1.000,00 (um mil reais).



Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária da Justiça do Trabalho – AJ/JT
Ferramenta destinada ao cadastro e ao gerenciamento de peritos, tradutores e intérpretes, bem assim
ao pagamento dos profissionais nos casos dos processos que envolvam beneficiários da justiça gratuita.



Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária da Justiça do
Trabalho – AJ/JT

A utilização do sistema AJ/JT pela Justiça do Trabalho tem origem em um convênio
firmado com o Conselho da Justiça Federal – CJF e visa atender às determinações
legais e normativas acerca do cadastro dos auxiliares da justiça, especificamente
dos intérpretes, peritos e tradutores.

Inicialmente a pretensão era que o sistema fosse utilizado apenas no âmbito da
assistência judiciária gratuita, mas diante da necessidade de cumprir às
determinações da Resolução CNJ n. 233/2016 e de formar o banco único de
auxiliares do juízo, a ferramenta tecnológica teve seu escopo ampliado e
adequado às peculiaridades da Justiça do Trabalho.



A partir da publicação da Resolução 247/2019 do CSJT que revogou a Resolução
66/2010 foram feitos ajustes complementares ao Sistema AJ/JT.

O segmento do sistema dedicado aos usuários internos permite o gerenciamento dos
peritos, tradutores e intérpretes interessados em prestar serviços de perícia, de exame
técnico, de tradução e de interpretação nos processos em trâmite na Justiça do
Trabalho, inclusive naqueles que envolvam assistência judiciária gratuita, bem assim
propicia os registros das nomeações e, em casos de honorários a serem pagos pela
União, a efetivação do pagamento aos profissionais credores. 
Além das funcionalidades mencionadas, esse segmento do sistema também permite a
extração de relatórios, a remessa de correspondência eletrônica aos usuários externos
e várias outras atividades, tudo no intuito de conferir celeridade e segurança ao
desempenho do usuário interno.

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária da Justiça do
Trabalho – AJ/JT



Perfis de acesso ao AJ/JT

Administrador
Regional

Presidente Corregedoria Magistrado(a)

Administrador Regional

Todos os demais perfis

Consultar cadastros

Bloquear/Desbloquear
Profissionais

Ratificar Solicitações

Consultar cadastros

O perfil "Ratificar
Solicitação" é exclusivo
do Presidente do TRT 

Enviar E-mail aos
profissionais

Consultar cadastros

Enviar E-mail aos
profissionais

Bloquear/Desbloquear
Profissionais

Autorizar Solicitações

Gerir Nomeações e
Solicitações



Perfis de acesso ao AJ/JT
Diretor(a) de Vara 

do Trabalho
Servidor(a) de Vara Servidor(a) do

 Pagamento
Secretaria Judiciária

Unidade de Atend. 
1º Nível

Consultar cadastrosConsultar cadastrosConsultar cadastrosConsultar cadastrosConsultar cadastros
Bloquear/Desbloquear
Profissionais

Bloquear/Desbloquear
Profissionais
Gerir Usuários/Unidades

Bloquear/Desbloquear
Profissionais
Validar dados cadastrais
Validar dados profissionais 
Enviar E-mail aos
profissionais

Enviar E-mail aos
profissionais

Gerir Nomeações e
Solicitações

Enviar E-mail aos
profissionais

Gerir Nomeações e
Solicitações

Enviar E-mail aos
profissionais

Validar INSS e ISS

Gerir Pagamento

Atender profissionais Atender profissionais

Como será a lotação dos juízes substitutos?

Seus perfis foram atribuídos a todas as Varas do Tribunal
A escolha da unidade vinculada ocorrerá no momento posterior ao login inicial



Acessando o Sistema AJ/JT

Atividade prática:

Verificar a compatibilidade de seus perfis de acesso no AJ/JT







Proposta de novo fluxo de
cadastro e validação no AJ/JT



PERITO
TRADUTOR
INTÉRPRETE
SOMENTE PF

1.PORTAL 
USUÁRIO EXTERNO

https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo/0

2. CONCORDAR COM O 
TERMO DE COMPROMISSO

3.INSERIR DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS
INCLUIR ARQUIVOS FORMATO PDFa
DADOS OBRIGATÓRIOS

4.INSERIR DADOS TRIBUTÁRIOS INSS E ISSQN 
INCLUIR ARQUIVOS FORMATO PDFa
DADOS FACULTATIVOS

5. AGUARDAR 
VALIDAÇÃO

CONFORME REGRAS 
DO EDITAL DE
 CREDENCIAMENTO



DIVISÃO DE
ORÇAMENTO E

FINANÇAS

VALIDAÇÃO
SECRETARIA 
JUDICIÁRIA

- ANÁLISE E VALIDAÇÃO
DOS DADOS E
DOCUMENTOS PESSOAIS E
PROFISSIONAIS 
- QUALIFICAÇÃO E-SOCIAL

- ANÁLISE E VALIDAÇÃO
DOS DADOS E
DOCUMENTOS DE INSS
E ISSQN 

VERIFICAÇÃO DIÁRIA - CADASTROS PENDENTES{
VALIDAÇÃO CONCLUÍDA

SOMENTE SERÃO NOMEADOS
OS PERITOS QUE ESTIVEREM
COM CADASTROS
DEVIDAMENTE VALIDADOS NO
AJ/JT - SIGEO

PARA CADA CADASTRO
REJEITADO, O SISTEMA
ENVIARÁ PARA O E-MAIL
CADASTRADO A INDICAÇÃO
DOS DOCUMENTOS QUE
ESTEJAM IRREGULARES



CANAIS DISPONÍVEIS NA INTERNET TRT7

E-mail:
cadastro.pericia@trt7.jus.br OU

financeiro@trt7.jus.br .



Profissionais cadastrados
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Conta
dor

Engenheiro

Outro
s

Gra
fo

té
cn

ico

Adm
inist

ra
dor

Médico

Advogado

Eco
nom

ist
a

Docu
m

ento
sc

ópio

Corre
to

r d
e Im

óveis

200 

150 

100 

50 

0 

182

93

49
59

31
21

12 10 10 8

TOTAL: 475



Acessando o Sistema AJ/JT

Atividade prática:
Consultar os cadastros de profissionais no AJ/JT



PROBLEMArt. 13. § 2º Res. CSJT nº 247/2019  As informações
comunicadas pelos magistrados acerca do
desempenho dos profissionais e órgãos credenciados
serão anotadas no Cadastro Eletrônico de Peritos,
Órgãos Técnicos ou Científicos, Tradutores e
Intérpretes.

Art. 37. Res. 247/2019 Ficam suspensos o
cadastramento e o pagamento de honorários
periciais aos órgãos técnicos ou científicos, na forma
do art. 156, § 1º, do Código de Processo Civil, até o
estabelecimento de critérios correspondentes e
desenvolvimento de funcionalidade compatível com
os Sistemas PJe e AJ/JT.

0

1

0

2

Criar ferramenta para anotação
das informações comunicadas
pelos magistrados acerca do
desempenho dos profissionais

Inclusão de órgãos técnicos ou
científicos

Funcionalidades indisponíveis no AJ/JT



PROBLEMArt. 8º § 3º Res. 247/2019 Os Tribunais Regionais do
Trabalho realizarão avaliações e reavaliações
periódicas, para manutenção do cadastro, relativas à
formação profissional, ao conhecimento e à
experiência dos profissionais e órgãos cadastrados.

Art. 27. Res. 247/2019 Os recursos vinculados ao custeio da
assistência judiciária gratuita destinam-se
exclusivamente ao pagamento de honorários de peritos,
órgãos técnicos ou científicos, tradutores e intérpretes e
aos encargos incidentes, bem como ao ressarcimento de
valores antecipados pela parte vitoriosa na pretensão da
perícia, tradução ou interpretação cuja nomeação tenha
ocorrido antes da vigência desta Resolução.

0

3

0

4

Reavaliações Periódicas dos
cadastros 

Valores Antecipados pela Parte -
Ressarcimento

Funcionalidades indisponíveis no AJ/JT



Registro de nomeação
Integração das nomeações PJe x AJ/JT automática a partir de fevereiro/2021. É possível gerir nomeações
manuais por parte da Secretaria de Vara no AJ/JT para posterior solicitação de pagamento;

Lista pública de peritos nomeados - art. 14 §2º Resolução CSJT; 

Perito possui um canal exclusivo para checar todas as nomeações realizadas em seu nome para
acompanhamento;

Registro de nomeação manual de profissionais realizadas antes de fev/2021;

É recomendável para posterior solicitação de pagamento no AJ/JT:



Registro de nomeação
 Gerenciamento no PJe

 



Especialidade x Profissão
(PJe) (AJJT)



Especialidade x Profissão
(PJe) (AJJT)





Nomeações Fev a Agosto 2021
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TOTAL: 2244



Nomeações Fev a Agosto 2021
Situação das nomeações 

ACEITA
79.8%

CANCELADA
20.2%

SERVIÇOS PRESTADOS
0%
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Acessando o Sistema AJ/JT

Atividade prática:
 Gerir e consultar as nomeações no AJ/JT



Solicitações de pagamento no AJ/JT
Benefícios:

Substituição de Proads individuais de
requisição de pagamento pelo AJ/JT - um
processo de pagamento em lote periódico
contendo lista de credores;

Redução de juntadas individuais de
comprovantes de pagamento;

Redução de despachos individuais da
Presidência;

Prescindível a ciência do profissional por
parte da Secretaria Judiciária - perito possui
controle no próprio sistema que o informa;

Redução de quantidade de escriturações no
ISSFORT individuais por lançamentos por
perito;

Redução significativa do controle manual
em planilha de preenchimento e atualização
monetária;

Cálculo automatizado dos tributos por
ocasião do pagamento;

Possibilidade de enviar e-mail em lote para
os peritos no AJ/JT alertando, inclusive, sobre
regularidade ISSQN e declarações INSS antes
do pagamento;

Cálculo e distribuição automatizada do
centro de custos de acordo com a validação
do magistrado(a);
Exportação de dados para escrituração na
GFIP/SEFIP automática; 
integração com o E-SOCIAL etc.



Solicitações de pagamento no AJ/JT
Res. nº 247/2019
Art. 22. A solicitação de valores vinculados ao
custeio da gratuidade da justiça dar-se-á
quando ocorrerem, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
I - concessão do benefício da justiça gratuita;
II - fixação judicial de honorários;
III - sucumbência da parte beneficiária na
pretensão objeto da perícia;
IV - trânsito em julgado da decisão que arbitrar
os honorários.

- Perícia, tradução e interpretação -

- Fluxo no AJ/JT:

Rito normal -> nomeação > solicitação de pagamento >
autorização de solicitação -> Data de validação no
sistema;

Rito especial (Presidência) -> nomeação > solicitação de
pagamento > autorização de solicitação -> Aguardando
Ratificação > Ratificar solicitação > Data de validação no
sistema;

- Autorização do pagamento no AJ/JT de uso exclusivo
do(a) magistrado(a) da Vara do Trabalho - não permite
delegação - art. 24 Resolução nº 247/2019;

Autorização no AJ/JT de situações especiais de uso
exclusivo da Presidente do TRT7 - não permite
delegação - art. 25 Resolução nº 247/2019;



Hipóteses de ratificação no
sistema AJ/JT pela Presidente:

Solicitação de pagamento decorrente de processos extintos com
resolução de mérito por conciliação;
Solicitação de pagamento para tradutor/interp. acima da tabela -
limitado até 3 vezes;

Mais de uma solicitação de pagamento para um mesmo processo e
profissional.



Solicitações de pagamento no AJ/JT

Todos os processos de solicitação de pagamento das varas serão
autorizados pela Presidência, mediante despacho único em lote de
solicitações do AJ/JT - Relatório encaminhado via Proad pela DOF/DG
à Presidência;
Haverá a necessidade de a Presidente ratificar no AJ/JT nas hipóteses
anteriormente mencionadas. Ainda assim haverá uma autorização
no Proad de pagamento. 



Hipóteses de pagamento extra
sistema AJ/JT:

Antecipações de pagamentos R$ 350,00, prevista na Resolução anterior;

Ressarcimento de valores a reclamada, art. 27, até a vigência da atual
resolução;

Pagamento de valores via depósito judicial - falecimento do profissional etc;

Peritos nomeados até a entrada em vigor da Resolução CSJT nº 247/2019
que não pretendem se cadastrar no AJ/JT.



Acessando o Sistema AJ/JT

Atividade prática:
 Gerir e consultar as solicitações de pagamento no AJ/JT



Tributação - Retenção na Fonte
- IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 

- Alíquota progressiva mensal conforme tabela abaixo, incidente sobre o total dos serviços 

Isento (primeira linha)
(aplicável para 2021)

- Cálculo automatizado pelo AJ/JT



Tributação - Retenção na Fonte

- INSS - Contribuição para Instituto Nacional de Seguro Social 

- Alíquota 11% - contribuinte individual;

- A retenção deve ser efetuada com a alíquota de 11% sobre o valor total dos serviços no
mês. Se o valor total da remuneração do contribuinte individual no mês ultrapassar o valor
do teto máximo de contribuição, o valor da contribuição para o INSS estará limitado ao
valor da alíquota, multiplicado pelo teto máximo de contribuição.

- Teto contribuição para o INSS (R$ 6.433,57, em 2021) -> valor máximo a ser retido no mês
R$ 707,69 (em 2021);

- A alíquota da contribuição patronal é de 20% (custo adicional para a União) sobre o total
dos serviços.

- Cálculo automatizado pelo AJ/JT



- As informações sobre a contribuição previdenciária, de preenchimento facultativo no AJJT,
permitem que o profissional declare os valores já recolhidos ao Instituto Nacional de Seguro Social –
INSS, de forma a afastar/reduzir aqueles devidos em razão da prestação de serviços de
interpretação, perícia e tradução perante a Justiça do Trabalho.

- A retenção está dispensada ou reduzida se o profissional contribuinte individual comprovar que já
foi tributado no mês até o limite máximo do salário-de-contribuição (R$ 6.433,57, em 2021).

- Para tanto deverá apresentar cópia dos comprovantes fornecidos pelas outras fontes pagadoras ou
declaração informando quais empresas procederam ao desconto (art. 78, § 2º, II, “b”, da IN RFB
971/2009) no AJ/JT.

- Somente será viabilizado esse procedimento - redução da carga tributária - no AJ/JT caso o
profissional esteja atualizado no sistema de acordo com o mês de pagamento!

Atenção!

Tributação - Retenção na Fonte



- ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
 

- Alíquota variável de 2 a 5% conforme legislação municipal do domicílio do
contribuinte - retenção aplicável aos municípios onde o TRT7 possui Vara do
Trabalho;

- Base de cálculo - valor dos serviços prestados;

- Cálculo automatizado pelo AJ/JT;

- Está dispensada a retenção, caso a pessoa física comprove para o tomador do
serviço (TRT7) o recolhimento do ISS fixo (autônomo);

- Somente será viabilizado esse procedimento - redução da carga tributária - no AJ/JT
caso o profissional esteja atualizado no sistema de acordo com o mês de
pagamento!

Tributação - Retenção na Fonte



Revendo os pontos da nova Resolução:

É possível realizar pagamentos antecipados das
perícias?



NÃO 

A legislação atual não permite a realização de adiantamentos, por
isso não é possível a realização de tal procedimento no AJ/JT.
Segundo o Art. 15 da resolução Nº 247 do CNJT “Não poderá ser
exigida antecipação ao perito, ao órgão técnico ou científico, ao
tradutor ou ao intérprete, em nenhuma hipótese e a título algum,
nem mesmo de valores para custear despesas decorrentes do
trabalho técnico a ser realizado.”



É necessário fazer o registro da perícia no AJ/JT de
processo com parte não beneficiária da justiça
gratuita?



SIM

Todas as nomeações previstas na resolução CNJ nº 233/2016 e na
resolução CSJT nº 247/2019 devem estar registradas no AJ/JT para
que seja dada a transparência prevista nos respectivos
dispositivos, a serem pagas ou não pela Assistência Judiciária
Gratuita. O PJe a partir da versão 2.6 já faz o envio automático de
todas as nomeações para o AJ/JT.



Revendo os pontos da nova Resolução:

A quantidade de pessoas beneficiadas seria igual a quantidade
de reclamantes beneficiários da justiça gratuita?

Nem sempre a quantidade de pessoas beneficiadas é igual a
quantidade de reclamantes beneficiários da justiça gratuita. Podem
acontecer casos em que a reclamada também é beneficiária da justiça
gratuita e esses também devem ser incluídos nesse campo.

Quais navegadores podem ser utilizados para o uso do
SIGEO-JT?

O Mozilla Firefox 52 é o navegador homologado para uso do SIGEO/JT.



O Magistrado ou Presidente consegue autorizar as
solicitações de pagamento em lote?



Esta funcionalidade não está disponível hoje no sistema, devendo
as solicitações serem Autorizadas/Ratificadas uma a uma.

NÃO 



O valor dos honorários são atualizados de acordo
com o índice IPCA-E?



De acordo com o § 1º do art. 24 da Resolução CSJT nº
247/2019, o valor dos honorários será atualizado pelo IPCA-E
ou outro índice que o substitua, a partir da data da decisão
de arbitramento até o seu efetivo pagamento. Daí a
importância para maior atenção ao preenchimento desta
data!

SIM



O perito nomeado antes da publicação da Resolução CSJT nº 247/2019 e
que não deseja se cadastrar no AJ/JT terá seu pagamento registrado fora
desse sistema excepcionalmente?

Revendo os pontos da nova Resolução:

Sim, em casos excepcionais, a Vara instruirá Proad específico indicando essa
circunstância e será pago ao profissional adotando o mesmo procedimento do fluxo
anterior ao AJJT. 
Para dar cumprimento à Resolução CSJT 247 os profissionais que tiveram sido
nomeados após 25/10/2019 devem fazer seus cadastros e as vara realizarem os
registros destas nomeações no AJ/JT.



Revendo os pontos da nova Resolução:

Estes pagamentos deverão ser realizados com o procedimento de pagamento do
Tribunal antes da implantação do AJ/JT.

Nas varas, quem será responsável por cadastrar os servidores para realizar a
requisição de honorários periciais? Cada Regional é que vai definir essa
sistemática?

Cada Tribunal definirá a sua metodologia de trabalho quanto à solicitação de
pagamento. Mas sempre deverá ser o Juiz a autorizar o envio da solicitação de
pagamento.

O que fazer com os pagamentos dos profissionais que não se cadastraram no AJ/JT?



Links úteis
Acesso ao SIGEO - AJ/JT - usuário interno - https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal/0

Portal CPTEC TRT7 - https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4332&Itemid=1100

Lista pública dos profissionais nomeados -
https://aj.sigeo.jt.jus.br/aj2/internetaberto/consultapublicanomeacoes.jsf

Manual do Perito no PJe - https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Manual_do_perito_-_Perfil:servidor_-
_Gerenciamento#Vincular_ou_desvincular

Portal da Transparência TRT7 - Lista de pagamento de honorários custeados pela União -
https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3741:honorarios-
periciais&catid=188&limitstart=1&Itemid=927



OBRIGADO!


