
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA

CPTEC – Cadastro Eletrônico de Peritos, Tradutores e Intérpretes

ORIENTAÇÕES:

A inclusão  de  profissionais  no  CPTEC  encontra-se  normatizada  pelo  PROVIMENTO
GERAL CONSOLIDADO DO TRT-18ª REGIÃO, TÍTULO VII (artigos 284 a 305-L).

O cadastramento de peritos, tradutores e intérpretes será feito mediante o preenchimento
de formulário eletrônico na página do Tribunal na internet (art. 285).

Após o preenchimento do formulário eletrônico, será autuado processo administrativo e
encaminhada, por e-mail, senha que permitirá o acesso aos dados cadastrais.

Para  validação  do  cadastro,  o  profissional  deverá  anexar  ao  respectivo  processo
eletrônico os seguintes documentos (art. 285, §1º):
I - cópia autenticada da cédula de identidade e do CPF;
II - cópia do comprovante de endereço atualizado (domicílio profissional);
III - certidão de regularidade junto ao órgão profissional da especialidade em que estiver
inscrito;
IV - currículo enfatizando a atuação em órgãos e entidades públicas e privadas;
V  -  comprovante  de  inscrição  municipal  como  contribuinte  autônomo  (do  domicílio
profissional)  e  de  pagamento  da  anuidade  do  Imposto  Sobre  Serviços  (ISS),  se  o
profissional tiver optado por esse regime de tributação.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Para credenciamento e atualização do cadastro, os peritos deverão informar a ocorrência
de  prestação  de  serviços  na  condição  de  assistente  técnico,  apontando  sua
especialidade, a unidade jurisdicional em que tenha atuado, o número do processo, o
período de trabalho e o nome do contratante (art. 285, §2º).

O  cadastramento  é  de  responsabilidade  do  próprio  profissional  e  será  realizado
exclusivamente por meio do sistema disponível para esse fim na página do Tribunal na
internet (art. 286).

A documentação apresentada e as informações registradas no CPTEC são de inteira
responsabilidade do profissional, que é garantidor de sua autenticidade e veracidade, sob
as penas da lei  (art. 286, §1º).

O cadastramento ou a efetiva atuação do profissional, nas hipóteses de que trata este
Provimento,  não gera vínculo empregatício ou estatutário,  nem obrigação de natureza
previdenciária (art. 286, §2º).
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O  cadastramento  e  a  documentação  apresentada  pelo  profissional  ou  pelo  órgão
interessado  em  prestar  os  serviços  serão  validados  pela  Secretaria-Geral  Judiciária
(art. 287).

Será exigido do perito,  tradutor  e  intérprete,  anualmente,  até  o trigésimo dia  do mês
subsequente ao vencimento da respectiva anuidade, a certidão de regularidade junto ao
órgão profissional da especialidade em que estiver inscrito, bem como a informação do
novo salário de contribuição para fins de recolhimento previdenciário, caso tenha havido
alteração da situação previdenciária (art. 288).

Sempre que houver mudança dos dados cadastrais ou se fizer necessária a comprovação
de  regularidade  profissional  para  fins  de  nomeação  ou  pagamento  de  honorários,  o
profissional deverá atualizá-los imediatamente no CPTEC (art. 289).

A pedido do próprio profissional,  poderá o seu nome deixar de ser divulgado na rede
corporativa do Tribunal, mantendo o seu cadastro apenas para efeito de recebimento de
honorários decorrentes de trabalhos já concluídos (art. 290).

A relação dos profissionais cujos cadastros tenham sido validados será disponibilizada na
página do Tribunal na internet (art. 291).

As informações pessoais e o currículo dos profissionais serão disponibilizados, por meio
do CPTEC, aos magistrados, servidores e interessados, conforme § 2º do art.  157 do
Código de Processo Civil (art. 291, Parágrafo único).

A Secretaria-Geral Judiciária manterá processo administrativo eletrônico, individualizado
por  profissional  ou  órgão  técnico  ou  científico,  para  registro  do  cadastramento,  das
atualizações  e  dos  documentos  apresentados,  bem  como  das  decisões  acerca  da
aplicação de penalidades ou quaisquer outras informações que compõem o seu histórico
de atuação na 18ª Região da Justiça do Trabalho (art. 292).

O profissional poderá solicitar a qualquer tempo a suspensão de seu cadastro no CPTEC
pelo  período  de  até  um  ano,  sendo  intimado  para  manifestar  o  seu  interesse  em
permanecer cadastrado após o decurso desse prazo (art. 293).

Ao detentor de cargo público no âmbito  do Poder Judiciário  é  vedado o exercício do
encargo de perito, exceto nas hipóteses do art. 95, § 3º, I, do Código de Processo Civil
(art. 299).

O perito inscrito no CREA/GO, no momento da apresentação do laudo pericial, deverá
anexar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (art. 305-E).

Dúvidas: (62) 3222-5134; (62) 3222-5365


