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PORTARIA Nº 3491/PR/2016 

(Revogada pela Portaria da Presidência nº 4266/2018) 
 

Altera a Tabela I do Anexo da Portaria da 
Presidência nº 3.185, de 6 de agosto de 2015, que 
fixa o valor dos honorários a serem pagos aos 
peritos, tradutores e intérpretes, de que trata a 
Resolução do Órgão Especial nº 804, de 4 de agosto 
de 2015. 

 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 26 do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aprovado pela Resolução do 
Tribunal Pleno nº 3, de 26 de julho de 2012, 
 
CONSIDERANDO a edição da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 232, 
de 13 de julho de 2016, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos 
peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto 
no art. 95, § 3º, II, da Lei federal nº 13.105, de 16 de março de 2016, que disciplina o 
Código de Processo Civil; 
 
CONSIDERANDO a previsão contida no art. 30 da Resolução do Órgão Especial nº 
804, de 4 de agosto de 2015, de que o valor dos honorários a serem pagos aos 
peritos, tradutores e intérpretes que prestarem serviços nos processos que 
envolvam assistência judiciária gratuita será fixado em Portaria da Presidência do 
Tribunal de Justiça; 
 
CONSIDERANDO que o pagamento dos referidos honorários fica condicionado à 
existência de previsão e disponibilidade orçamentária, nos termos do art. 35 da 
Resolução do Órgão Especial nº 804, de 2015; 
 
CONSIDERANDO que a Portaria da Presidência nº 3.185, de 6 de agosto de 2015, 
fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos tradutores e intérpretes, de 
que trata a Resolução do Órgão Especial nº 804, de 2015; 
 
CONSIDERANDO o que ficou consignado nos autos nº 2016/79968 - COAT, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º A Tabela I do Anexo da Portaria da Presidência nº 3.185, de 6 de agosto de 
2015, passa a vigorar nos termos do Anexo desta Portaria. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 30 de setembro de 2016. 
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