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MEMORIAL 

Processo SEI 0007192-02.2019.4.90.8000 
Preocupação da AJUFE. Perícias médicas. Necessidade de prorrogação da 

suspensão da vigência do § 3º do artigo 28 da Resolução CJF n° 305/2014. Fatos 

novos trazidos pelos TRFs que justificam a medida requerida, pois os motivos ainda 

permanecem.    

(Incluído na pauta virtual dos dias 17 a 19/05, item 6) 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL - AJUFE, 

entidade de classe representativa da magistratura federal de 1º e 2º graus, vem à 

presença de Vossa Excelência, apresentar MEMORIAL, visando o melhor e mais 

justo julgamento do procedimento em epígrafe, nos termos que seguem 

pontualmente: 

 

 

1. De início, a AJUFE reforça a extrema preocupação quanto à matéria, que impacta 

na quase totalidade das perícias desenvolvidas nos Juizados Especiais Federais, 

remanescendo a necessidade urgente de prorrogar a suspensão da vigência do § 3º 

do artigo 28 da Resolução CJF n. 305/2014, incluído pela Resolução 575/2019, do 

CJF. 

 

2. Como é notório, a pandemia decorrente da Covid-19 continua e com ainda mais 

força; e as subseções judiciárias, principalmente as localizadas no interior, 

continuam a enfrentar dificuldades para nomear peritos. 

 



 

 

3. No que se refere ao procedimento em análise, percucientemente Vossa 

Excelência determinou que se ouvissem os TRFs, no intuito de melhor compreender 

o cenário atual. 

 

4. Em resposta, os Tribunais Regionais Federais trouxeram sua realidade, que, 

conforme claramente se verifica nos autos, demonstram a mesma preocupação e 

estão alinhadas à pretensão da AJUFE, com vistas à prorrogação da suspensão da 

eficácia do dispositivo legal que limitou o número de perícias.        

 

5. Frise-se a isso, e não menos importante, que a própria manifestação da área 

técnica informou a existência de disponibilidade orçamentária suficiente para 

suportar o impacto decorrente de nova suspensão do efeito limitador.   

 

6. A SPO lembrou ainda que há em tramitação no Congresso Nacional o PL 

3914/2020, que dispõe sobre o pagamento dos honorários periciais, o que 

demonstra a preocupação do tema, inclusive, no âmbito do Poder Legislativo.  

 

Pelas razões expostas, visando a melhor eficiência da prestação 

jurisdicional no que tange ao tema em questão de grande preocupação e relevância 

para a Justiça Federal, considerando os fatos novos obtidos pelos TRFs, bem como 

a informação da SPO, a AJUFE repete os argumentos até então trazidos no 

presente procedimento, com vistas à necessidade de prorrogação da suspensão do 

§ 3º do artigo 28 da Resolução CJF n. 305/2014. 

 

  

Termos em que pede deferimento.          

 

Brasília/DF, 14 de maio de 2021. 

 

 

 

Eduardo André Brandão de Brito Fernandes 

Presidente da AJUFE 

 


