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1. PROPOSTA DO CURSO 
 

 

 

 

 

Este curso tem por objetivo promover o aprendizado 

necessário para o desempenho das atividades em Perícia.  

 Com isto o aluno terá condições de compreender o 

significado de perícia, a formulação de quesitos, a proposta 

de honorários, e a produção da perícia e do laudo pericial, 

bem como os deveres e direitos do perito. 
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2. ATUAÇÃO DO PERITO EM JUÍZO 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

             Em processos judiciais ou extrajudiciais são necessárias provas periciais, ou 

seja, aquelas adquiridas por meio de uma perícia.  E o que seria perícia?   De acordo 

com o dicionário do Aurélio  “Sabedoria, prática, experiência, habilidade em 

alguma ciência ou arte”.  http://www.dicionariodoaurelio.com/pericia) 

Já segundo o glossário do Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e 

Perícias de Engenharia da Paraíba (IBAPE/PB), é a “atividade concernente a exame 

realizado por profissional  l especialista, legalmente habilitado, destinada a verificar ou 

esclarecer determinado fato, apurar as causas motivadoras do mesmo, ou o estado, a 

alegação de direitos ou a estimação da coisa que é objeto de litígio ou processo”. 

Ou seja: são formas de levar ao juiz informações relativas ao processo e que 

necessitam de conhecimentos técnicos, auxiliando na formação de seu 

convencimento.  

Nem sempre o juiz conhece o assunto em torno do qual gira o litígio, e assim 

deve ser assessorado por  um profissional que esclareça certos aspectos, recorrendo 

ao Perito. De acordo com a Art. 156 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm), “o juiz será 

assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 

científico”. 

A perícia pode ser: 

 Exame: perícia realizada em pessoas, móveis ou semoventes (animais 

que são propriedade de alguém) 

 Vistoria: perícia realizada em imóveis 

 Avaliação: estimativa de valor em dinheiro de determinados bens 

 Arbitramento: em casos de direitos autorais ou danos morais, por 

exemplo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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3. PERITO 

 

Perito, segundo a definição da Associação dos Peritos Judiciais do Estado de 

São Paulo (APEJESP - http://www.apejesp.com.br/paginas.aspx?id=51), é o auxiliar 

da Justiça, pessoa civil, nomeado pelo Juiz ou pelo tribunal, devidamente 

compromissado, assistindo-os para realizar prova pericial consistente em exame, 

vistoria ou avaliação, valendo-se de conhecimento especial, técnico ou científico. 

 

 De acordo com o Art. 156: 

“§ 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. 

§ 2o  Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, 

por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de 

grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de 

classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados 

do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados” 

 

A nova legislação menciona que “os peritos serão nomeados entre os 

profissionais legalmente habilitados”, enquanto o CPC anterior dizia que seriam 

escolhidos “dentre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no 

órgão de classe competente”.  Assim, as legislação anterior obrigava o perito a 

possuir nível superior. A redação da Lei 13.105/15, que define apenas como 

“profissionais legalmente habilitados”, já não deixa, a princípio, tão clara esta 

http://www.apejesp.com.br/paginas.aspx?id=51
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obrigação. Porém, uma leitura mais cuidadosa nos leva ao o Parágrafo 4o do Artigo 

464 desta mesma lei, que diz:  

 

“§ 4o Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica 

específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer 

recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer 

os pontos controvertidos da causa.”  

 

Dessa forma, fica subentendida a idéia de escolha entre profissionais de nível 

superior, embora não especificada diretamente como na legislação anterior, pois 

formação acadêmica específica poderia significar curso técnico e não só universitário. 

Vale ressaltar, porém, o Parágrafo 5o:  

  

“ § 5o Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado 

pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá 

recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente 

detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.” 

 

Neste caso, não havendo profissionais habilitados inscritos no cadastro da 

vara, o juiz poderá nomear outros profissionais como peritos, desde que apresentem 

capacidade técnica para tanto.  

 

O perito deve ser totalmente imparcial.   Segundo o Art. 158 da mesma Lei, “o 

perito que, por dolo ou culpa,  prestar informações inverídicas responderá pelos 

prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no 

prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções 

previstas em lei (ver abaixo), devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de 

classe para adoção das medidas que entender cabíveis.”  

 

Isto pelo Código de Processo Civil.  Porém, poderá responder criminalmente 

de acordo com o Artigo 342 do Código Penal  

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm): 

 

"Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, 

perito, tradutor,  contador ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm


Perito Judicial e Extrajudicial – www.colegiolapa.com.br 
 

Colégio Lapa, Rua Guaicurus, 1467-2° Andar – 05033-000  São Paulo/SP  Fone: 3865-7570 
 Página 9 
 

inquérito policial ou em juízo arbitral:" Pena - Reclusão, de 2 a 4 anos, e 

multa. 

§ 1o - As penas  aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é 

praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova 

destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em 

que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.” 

 

O Perito das partes, chamado Assistente Técnico, será contratado pelas 

partes envolvidas no litígio.  

De acordo com o Parágrafo 1o do Art. 465. da Lei 13.105/15: 

“ § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito: 

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se  for o caso; 

II - indicar assistente técnico; 

III -  apresentar quesitos”. 

 

Este profissional, como é contratado de uma das partes envolvidas no 

processo, certamente será favorável a ela, não tendo obrigação de ser imparcial 

como o Perito deve ser. Este assistente analisará a ação, valorizando o que lhe 

convém e desprezando o que não lhe convém, podendo, inclusive, contestar o 

relatório final do perito. 

Na área imobiliária, por exemplo, as ações mais comuns, que demandam 

perícia para esclarecimento do juiz que pouco conhece o assunto, são:  

 Desapropriações 

 Revisão de aluguéis 

 Renovação de contratos de locação 

 Outros: 

 Inventários 

 Avaliações de bens imóveis em separações, encerramento de 

empresas etc. 

 

 

 

4. AÇÕES 
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4.1 Ações de desapropriação 
 

 Desapropriações são realizadas pelo poder público visando melhorias para a 

população em geral, como abertura de novas vias, ferrovias, praças, piscinões etc. 

Tais desapropriações são indenizadas pelo poder público. 

 Ocorre, porém, de ocasionalmente o proprietário não concordar com o valor 

estipulado, aquém do valor de mercado, contestando-o em ação judicial. Aí entra o 

papel do perito, que determina o valor real do imóvel. 

 

4.2 Ações revisionais de aluguéis 
 

 Este tipo de ação ocorre quando locador e locatário, após transcorrido certo 

tempo de locação, não entram em acordo sobre o novo valor do aluguel do imóvel, 

que não corresponde à realidade atual.  

 Como exemplo, podemos citar o imóvel comercial cujo reajuste anual ficou 

além do desempenho das vendas devido à crise econômica, o que prejudica o balanço 

financeiro e vida da empresa, pois o gasto atual é maior do que na época em que foi 

assinado o contrato de locação. 

 Temos também o exemplo de imóvel cujo valor será reajustado pelo 

proprietário devido a sua valorização após inauguração de estação de metrô nas 

proximidades. 

 

 

4.3 Ação renovatória de contrato de locação 
 

Como exemplo podemos citar um empresário dono de um comércio que 

funciona em um imóvel alugado sob contrato de mais de cinco anos, ou se pratica o 

mesmo comércio há mais de três anos, e deseja renovar o contrato de locação. 

Antes do término do contrato este comerciante procura um acordo com o 

proprietário do imóvel. Caso não cheguem a um consenso, deverá entrar com ação 

renovatória de contrato de locação, de seis a doze meses antes do final do contrato 

em vigor. Se o juiz conceder a renovação, o valor do aluguel deve ser compatível com 

o mercado, e este valor será determinado pelo perito. 

 

 

 

 



Perito Judicial e Extrajudicial – www.colegiolapa.com.br 
 

Colégio Lapa, Rua Guaicurus, 1467-2° Andar – 05033-000  São Paulo/SP  Fone: 3865-7570 
 Página 11 
 

5. DOS FATOS E DO DIREITO 

 

Fato, em Direito, tem como definição “coisa cuja realidade pode ser 

comprovada” (http://www.dicio.com.br/fato/). Ou seja: um fato é uma verdade. 

Já Direito pode ser definido como “ciência das normas obrigatórias que 

disciplinam as relações dos homens numa sociedade”  

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=direito) 

 

Nos processos judiciais, tendo-se os fatos, busca-se o Direito. Este não 

necessita ser provado, pois o juiz conhece a Lei e o Direito; desde que haja fatos, 

estes sim devem ser provados. Relembrando o Art. 156 da Lei nº 13.105/15, já 

mencionado: “o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de 

conhecimento técnico ou científico”. 

 Há fatos, porém, que não precisam de provas, conforme o Art. 374 da Lei nº 

13.105/15. São eles os fatos: 

 Notórios: conhecidos por todos, como o impedimento de um motociclista 

de pilotar sem capacete, conforme o exemplo que abre esta seção; 

 Os afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; 

 Os admitidos no processo como incontroversos, os não impugnados 

especificamente ou considerados verídicos pela outra parte; 

 Aqueles em cujo favor milita presunção legal de existência ou de 

veracidade, como o caso das certidões que gozam de fé pública. 

 Presunção é uma suposição, uma hipótese que a Lei deduz de certos atos ou 

fatos, e que estabelece como verdade. Podem ser estabelecidas por lei (presunções 

legais); estas não admitem provas em contrário.  

Como exemplo, no registro público de imóveis consta quem é o proprietário de 

determinado imóvel. Sendo assim, é inadmissível alegação de desconhecimento de 

http://www.dicio.com.br/fato/
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=direito
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quem é o proprietário, e mais ainda a apresentação supostas provas de que esta 

pessoa não é a proprietária. É a publicidade (registro público) desta propriedade que 

possibilita o absolutismo (defesa contra todos). 

 

6. PROVAS 
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Como vimos, os fatos, exceto os já citados no Art. 374 da Lei nº 13.105/15, 

necessitam de provas, e o Art. 369 da mesma lei assim especifica:  

“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os 

moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para 

provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir 

eficazmente na convicção do juiz.” 

 

Tal artigo concorda com o Inciso LVI do Artigo 5o da Constituição Federal 

de 1988, que declara serem inadmissíveis provas obtidas por meios ilegítimos:  

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;” 

 

As provas legais mais importantes são: 

 Depoimento das partes 

 Confissão 

 Documentos 

 Perícia 

 Testemunhas 

 

Em que consiste a prova pericial, que é o objeto de trabalho do perito e do 

assistente técnico? Segundo o Art. 464 da Lei nº 13.105/15, “a prova pericial consiste 

em exame, vistoria ou avaliação.” 

 

 Exame pericial é a inspeção, pelo perito, de pessoas, animais, bens, 

para verificação de fatos ou circunstâncias que interessam à causa.  

 Vistoria é a constatação de um fato mediante exame circunstanciado e 

descrição minuciosa dos elementos que o constituem, sem indagação 

das causas que o motivaram. 
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 Avaliação é a atividade que envolve determinação técnica do valor 

quantitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um 

empreendimento. 

A perícia trata de fatos que dependem de conhecimentos técnicos ou 

científicos, sendo demorada e dispendiosa. Dessa forma, o juiz somente autoriza a 

perícia se for realmente necessário. Ou, conforme o Parágrafo 1o do mesmo Artigo: 

 

“§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando: 

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; 

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; 

III - a verificação for impraticável.” 

7. NOMEAÇÃO DO PERITO 
 

A nomeação do perito ocorre quando o juiz pedir às partes que especifiquem 

quais provas pretendem produzir. Há casos em que o juiz nomeará de imediato um 

perito, como no caso da Lei das Desapropriações (Decreto-Lei 3.365, de 1941 - 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3365.htm): 

 

 

 “Art. 14.  Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre 

escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens. 

Parágrafo Único.  O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do 

perito.” 

 

Conforme já mencionado, o juiz escolherá, conforme o Art. 156 da Lei 

13.105/15, profissionais devidamente cadastrados no tribunal em que o juiz está 

vinculado. Interessante mencionar que o Parágrafo Segundo deste mesmo arquivo 

menciona como deve ser feito este cadastro: 

 

“§ 2o Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, 

por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de 

grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de 

classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados 

do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos 

interessados.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3365.htm
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Assim, o perito deverá responder às consultas públicas deixando nas varas 

currículo ou mesmo um laudo, demonstrando a boa qualidade de seu trabalho, além 

de perícias realizadas em outras varas. Em especial aos profissionais da área 

imobiliária, ressalta-se a importância do registro do perito avaliador no CNAI (Cadastro 

Nacional dos Avaliadores Imobiliários), pertencente ao COFECI (Conselho Federal dos 

Corretos de Imóveis), que será certamente um dos conselhos de classe consultados. 

Conforme o Art. 466 da mesma lei, “o perito cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.” Em 

outras palavras: deve executar de maneira mais sóbria e imparcial possível a sua 

missão. 

“ § 1o Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a 

impedimento ou suspeição” - podem, por exemplo, ser parentes ou amigos das 

partes; o perito deve ser totalmente desconhecido dos sujeitos do processo. 

“§ 2o O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o 

acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias”. - 

ou seja, o perito não pode impedir os assistentes técnicos de acompanhar sua perícia; 

aliás, deve comunicá-los do fato. 

8. ASSISTENTE TÉCNICO 
 

Como, conforme mencionado acima, o assistente técnico está isento de 

impedimento e suspeição, podendo ter relacionamento de amizade, parentesco ou 

profissão com a parte que o contratou; pode, assim, ser parcial. Sua função é de 

analisar e comentar o laudo do perito, defendendo a parte à qual está vinculado, 

ressaltando os aspectos positivos e minimizando os negativos que possam prejudicá-

lo. Isto, porém, com fundamentos legítimos; parcialidade não significa desonestidade 

ou distorção de fatos. Seus comentários serão reunidos em um documento chamado 

Parecer Técnico, diferente do documento elaborado pelo perito que é o Laudo 

Pericial (art 471, § 2o da Lei 13.105/15) 

Cada parte indicará o seu assistente, se desejar (é facultativo), mas em um 

prazo de 15 dias (Art. 465 da Lei 13.105/15): 

“§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito: 

(...) 

II - indicar assistente técnico;” 
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9. HONORÁRIOS 

9.1 Do Perito 
 

Os honorários do perito são pagos pela parte que solicitou o exame pericial, ou 

divididos entre as partes quando ambas requerem a perícia, ou o pagamento é 

determinado pelo juiz. Este pagamento é feito por meio de depósito bancário após 

apresentação do laudo e, se necessitar, o perito poderá solicitar a liberação 

antecipada de parte do valor. 

O perito, após sua nomeação, tem até 5 dias (Art. 465, § 2o) para propor os 

honorários, tendo as partes mais 5 dias para se manifestar quanto ao valor (§ 3o do 

mesmo Artigo) 

9.2 Do Assistente Técnico 
 

Como este profissional é de livre contratação de cada parte, esta tem plena 

liberdade na fixação dos honorários. Normalmente recebem de 60 a 80% do valor dos 

honorários do perito, podendo contestar e não aceitar este valor. 

As questões relativas ao pagamento dos honorários do perito e dos assistentes 

técnicos, bem como a forma de pagamento, são tratadas no Art. 95 da Lei 13.105/15: 

 

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver 

indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia 

ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas 

as partes.  

§ 1o  O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos 

honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.   

§ 2o  A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida 

monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o.”  

 

“Art. 465 

(...) 

§ 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários.” 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895661/art-95-da-lei-13105-15
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9.3 Do não Pagamento dos Honorários 
 

Alguns juízes entendem que cabe a extinção do processo, e outros que 

devem ser considerados da perícia que não foi paga, e o processo continua, o 

que é mais comum. O perito deve executar o devedor, com penhora dos bens 

do mesmo (art. 824 do CPC atual 2015 – ação de execução), devendo 

constituir advogado, cujos honorários, provavelmente, irão superar o valor a 

receber.  

No caso da justiça gratuita a uma parte, haverá a isenção de 

pagamento de honorários e peritos, que serão suportados pelo Estado (art. 98 

do CPC atual 2015). 

9.4 Cálculo de honorários 
 

Texto original de Julio Cesar Zanluca, 

(www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/honorariospericiais.htm) 

O texto logo abaixo nos dará uma ideia de como calcular os honorários. É direcionado 

a peritos contadores, porém foi adaptado. 

 

“Como calcular adequadamente os honorários, sendo coerente com a causa como 

também sendo justa.” 

Cada perícia terá suas particularidades, dependendo de várias atividades que 

serão ou não desenvolvidas, como:  

- retirada e entrega dos autos;  

- leitura e interpretação do processo;  

- abertura de papéis de trabalho;  

- elaboração de petições e/ou correspondências para solicitar informações e 

documentos;  

- realização de diligências e exame de documentos;  

- vistoria 

- pesquisa e exame de livros e documentos técnicos;  

- realização de cálculos, simulações e análises de resultados;  

- laudos interprofissionais;  

- preparação de anexos e montagem do laudo;  

- reuniões com perito assistentes, quando for o caso;  

- reuniões com as partes e/ou com terceiros, quando for o caso;  

http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/honorariospericiais.htm


Perito Judicial e Extrajudicial – www.colegiolapa.com.br 
 

Colégio Lapa, Rua Guaicurus, 1467-2° Andar – 05033-000  São Paulo/SP  Fone: 3865-7570 
 Página 18 
 

- redação do laudo;  

- revisão final. 

 

Somente com a prática é que o profissional terá clareza em estabelecer seus 

honorários. Trata-se de um planejamento com pontos importantes que não poderá 

esquecer no momento que for estabelecer seus honorários. 

  

Exemplo:  

1. Análise dos autos: 4 horas 

2. Confecção das comunicações às partes e demais atos processuais: 3 horas 

3. Exames, diligências e outros procedimentos não especificados: 30 horas 

4. Reunião com outros peritos: 2 horas 

5. Elaboração do Laudo: 8 horas 

  

Total estimado: 47 horas 

  

O perito, primeiramente deve ter seu custo mensal, a partir deste custo, transformá-lo 

em hora/atividades disponíveis no mês, totalizando em média 20 dias uteis de 8 

horas. 

  

Então, se seu custo corresponder a: 

  

R$ 6.000,00 relativos aos seus próprios custos pessoais de manutenção (alimentação, 

vestuário, moradia, lazer, saúde, educação, dependentes); 

R$ 2.000,00 relativos aos custos profissionais extras como: materiais de trabalho 

(assinatura de periódicos, gastos com treinamento, internet, material de expediente, 

deslocamento) 

  

O custo total mensal de sua atividade será de R$ 8.000,00. 

  

Considerando uma estimativa de atividades de 8 horas por dia útil (de segunda a 

sexta-feira), e uma média de 20 dias úteis por mês, o total de horas disponíveis para 

atividades será de: 

  

20 dias úteis x 8 horas = 160 horas/mês. 
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Entretanto, parte de tais horas serão consumidas com procedimentos administrativos e 

treinamento, não remuneráveis. Supondo-se um percentual de horas não 

remuneradas de 25%, então o número de horas efetivamente remuneráveis serão de 

25% de 160 = 120 horas/mês. 

  

Então o seu custo-hora será: 

  

R$ 8.000,00 (custo total da atividade) 

Dividido por 120 horas/mês 

Igual a R$ 67,00/hora 

  

Este é o custo hora, mas não significa que o perito/assistente deva cobrar este valor. 

Recomenda-se que, na fixação de preço por hora de atividade, leve em conta os 

seguintes acréscimos: 

  

1. Férias anuais: 12% sobre o valor/hora. 

2. Margem de risco para atividade (horas ociosas e excesso de horas aplicadas 

sobre a estimativa): 20% sobre o valor/hora. 

  

Desta forma, o preço/hora do perito, neste exemplo, seria fixado em R$ 67,00 + 12% + 

20% = R$ 88,44/hora. 

  

Então, seus honorários seriam fixados como segue: 

  

Total de horas estimadas a serem aplicadas: 47 horas 

Preço/hora: R$ 88,44 

Total dos honorários: 47 x R$ 88,44 = R$ 4.156,68 

  

Custos não previstos: 

 

Outros itens importantes devem ser considerados, caso haja algumas dessas 

necessidades, como viagens (custo de deslocamentos, alimentação, hospedagem, 

passagens) e outros gastos relacionados. O perito requererá ao juízo o pagamento 

das despesas, apresentando o respectivo orçamento, desde que não estejam 

contempladas na proposta inicial de honorários. 
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10. QUESITOS 
 

O art. 465, § 1o  , Inciso III, estabelece que as partes devem apresentar 

quesitos em 15 dias a contar da intimação do despacho de nomeação do 

perito. 

10.1 O que são quesitos? 
 

São questões que justificam a perícia, ou seja, a investigação de ambas 

as partes interessadas. Estas serão “trabalhadas” tanto pelo perito quanto 

pelos assistentes técnicos. São perguntas ou questões formuladas ao perito e 

aos assistentes técnicos, concernentes aos fatos da causa que constituem o 

objeto da perícia.  

O promotor público pode formular quesitos, bem como o Juiz. Cabe a 

este, ainda, indeferir os quesitos que considerar impertinentes (art. 470, inciso I 

do CPC 2015). 

10.2 Exemplos de Quesitos em ações renovatórias 
  

Queira o Sr perito informar: o estado de conservação em que se 

encontra o imóvel; se houve melhoramentos no imóvel e se estes foram 

promovidos pelo autor ou pelo réu; se, no período de vigência do contrato a 

região da cidade na qual o imóvel está inserido sofreu melhoramentos ou 

deterioração; e finalmente qual a valorização comercial do ponto nos últimos 

cinco anos. 

10.3 Quesitos suplementares 
 

Permite-se as partes que apresentem quesitos suplementares (art. 469 

do CPC 2015). São eles referentes a duvidas ou questionamentos que possam 

surgir pelos envolvidos no processo: advogados, promotor ou próprio Juiz (art. 

470, Inciso II do CPC 2015), enquanto o perito está desenvolvendo sua 

atividade.  

Todavia, esta formulação está sujeita a algumas regras, ditadas pela 

jurisprudência. Os quesitos suplementares não serão aceitos após 
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apresentação do laudo. Além disso, a parte que não apresentou quesitos 

principais no prazo de 15 dias, não pode oferecer quesitos suplementares.  

10.4 Tipos de quesitos 
 

 Originários: são os apresentados no prazo da Lei;  

 Suplementares: formulados posteriormente, mas antes da entrega do 

laudo; 

 Intempestivos: formulados fora dos prazos legais; 

 Elucidativos: apresentados em audiência, para esclarecer dúvidas sobre 

o laudo. 

 

11. PRAZOS 
 

 

 

 

11.1 Prazos do perito:  
 

 Recusar o processo, alegando motivo legítimo: 15 dias a contar do 

despacho de nomeação (Art. 157, § 1o do CPC 2015) 

 Apresentar Laudo: prazo fixado pelo juiz (pelo menos 20 dias antes da 

audiência – Art. 477 do CPC 2015) 

 Intimado a prestar esclarecimentos em audiência: 10 dias antes da 

mesma, por meio eletrônico (Art. 477, § 4o do CPC 2015) 
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11.2 Prazos do assistente: 
 

 Entrega do Parecer Técnico: 15 dias após a apresentação do Laudo 

(Art 477, § 1o : “as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-

se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer.” 

 

Os motivos legítimos para recusa da perícia por parte do perito são 

impedimento (ser for parte, testemunha, cônjuge ou parente de alguém de uma das 

partes) e suspeição (se for amigo, inimigo, credor, herdeiro ou empregador de uma 

das partes, ou tiver recebido benefícios de uma das partes, ou tiver qualquer interesse 

no processo).  

O prazo para entrega do laudo é determinado pelo Juiz como já informado 

anteriormente. O perito deverá dar ciência às partes da data e local para inicio da 

perícia, isto se o juiz já não os tem designado, conforme o art. 474 do CPC 2015. As 

partes terão ciência da data e local designado pelo Juiz ou indicados pelo perito para 

ter inicio a produção das provas.  

O perito apresentará o laudo em cartório no prazo fixado pelo Juiz, pelo menos 

20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Este prazo é necessário para 

que os assistentes técnicos possam elaborar seus pareceres que serão entregues até 

15 dias após a entrega do laudo do perito (art 477 , § 1o  CPC 2015). 

O perito e os assistentes técnicos serão intimados por meio eletrônico 10 dias 

antes da audiência para que nela prestem esclarecimentos (art 477 , § 4o  CPC 2015). 

 

12. LAUDO 
 

 O laudo é o resultado da perícia, devendo ser claro, objetivo e fundamentado, 

respondendo todos os quesitos. Ele deverá expor objeto da perícia, deverá conter 

análise técnica e científica realizada pelo perito, bem como a indicação do método 

utilizado, conforme o art 473, Incisos I, II e III do CPC 2015. De acordo com o mesmo 

artigo, em seu § 3º, este pode ser instruído com planilhas, mapas, plantas, desenhos, 

fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

 Para ilustrar os conceitos vistos até o momento e facilitar a compreensão, 

acompanhe a numeração dos eventos mostrados no quadro abaixo: 
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13. DIREITOS DO PERITO 
 

 Seus direitos, sem os quais não poderia exercer o cargo, são:  

 Escusar-se do cargo 

 Pedir prorrogação de prazos 

 Recorrer a diversas fontes de informações 

 Receber remuneração 

 

 

13.1 Recusar o cargo 
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De acordo com o art. do CPC 2015 mostrado abaixo, há situações em que o 

perito pode escusar-se ou ser recusado:  

 

"Art. 467  O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. 

Parágrafo único.  O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, 

nomeará novo perito.” 

 

13.2 Impedimento 
 

Impedimento constitui uma proibição de trabalhar nas causas em que ocorrem 

as circunstancias mencionadas no Art. 144 do CPC 2015: 

 

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no 

processo: 

I – em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como 

membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; 

II – de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; 

III – quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do 

Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo 

ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 

IV – quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou 

parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 

inclusive; 
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V – quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica 

parte no processo; 

VI – quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; 

VII – em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de 

emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; 

VIII – em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, 

companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 

terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; 

IX – quando promover ação contra a parte ou seu advogado.” 

Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição não somente aos Juízes, 

mas também aos membros do Ministério Publico, auxiliares de justiça e aos demais 

sujeitos imparciais do processo, incluído aí o perito (Art. 148, Inciso I, II e III do CPC 

2015). 

 

13.3 Suspeição 
 

É a situação, mencionada em lei, que impede os Juízes, promotores, 

advogados ou qualquer outro auxiliar de justiça de trabalhar em determinado processo 

se houver dúvida quanto a imparcialidade e independência com que devem atuar. As 

situações são as mencionadas no artigo 145 do CPC 2015. 

“ Art. 145  Há suspeição do juiz: 

 

I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 

II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois 

de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa 

ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; 

III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou 

companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; 

IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”. 

Observem uma diferença importante entre as duas situações (impedimento e 

suspeição): o perito pode recusar espontaneamente alegando os impedimentos do Art. 

144 do CPC do 2015, ou, o  que seria extremamente constrangedor, uma das partes 

entraria com pedido de sua suspeição, conforme os artigos 145 e 148. 

13.4 Direito de pedir prorrogação do prazo 
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Observe o que diz o artigo 476 do CPC do 2015: “Se o perito, por motivo 

justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, 

por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado”.  

13.5 Direito a recorrer a diversas fontes de informações 
 

Conforme diz o § 3o do artigo 473 do CPC 2015, o perito pode recorrer a várias 

fontes de informação: 

 

“§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem 

valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, 

desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto 

da perícia” . 

 

13.6 Direito a receber remuneração 
 

Este direito está assegurado pelo Art. 465 do CPC 2015, transcrito abaixo: 

 

“§ 2o Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: 

I – proposta de honorários; 

§ 3o As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-

se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se 

as partes para os fins do art. 95”. 

 

14.  DEVERES DO PERITO 
 

 Aceitar o cargo: ressalvadas as hipóteses de impedimento, conforme o 

Art.378 do CPC 2015, “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade” 

 Servir: conforme o art. 466 do CPC 2015, “o perito cumprirá escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso.” 

 Respeitar prazos informados anteriormente 
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 Comparecer às audiências conforme Art. 477 do CPC 2015, “§ 3o: Se ainda 

houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande 

intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos”.  

 Dever de lealdade: de acordo com Art. 158 do CPC 2015 “O perito que, por 

dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que 

causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 

(dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em 

lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção 

das medidas que entender cabíveis”. 

 

15. CONCLUSÃO 
 

Conforme vimos nesta apostila, é importante para o Perito conhecer a 

legislação envolvida e estar também atualizado. Também deve compreender com 

detalhes o que é uma perícia e como realizá-la, bem como conhecer seus deveres e 

direitos; o mesmo vale para o Assistente Técnico. 

As provas levantadas na perícia reforçarão a convicção do juiz. Na convicção 

que formar o juiz, assentará a sentença. Desse modo, a importância da prova e da sua 

análise pelas partes e pelo juiz é fundamental para que o processo possa cumprir os 

seus fins. 

 

16. EXERCÍCIOS 
 

1. Marque V para verdadeiro ou F para falso em cada uma das afirmações 

abaixo: 

(    ) Perícia pode ser definida como atividade que tem como objetivo auxiliar o juiz em 

sua decisão, quando este sentir a necessidade de esclarecimento técnico sobre 

determinado assunto; 

(    ) O exame de uma documentação, a vistoria de um imóvel ou a avaliação do valor 

de um bem não são considerados como perícia; 

(    ) O perito, por auxiliar tanto o juiz como as partes, poderá ser favorável a uma 

delas, direcionando as atividades de sua perícia; 

(     ) O assistente técnico, em suas atividades, deverá ser totalmente imparcial, uma 

vez que seus trabalhos dirigem-se apenas para o juiz. 
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2. Marque V para verdadeiro ou F para falso em cada uma das afirmações 

abaixo: 

(    ) Em Direito, fatos são coisas cuja realidade pode ser comprovada, ou seja, são 

verdades; 

(     ) Todos os fatos, sem exceção, necessitam de provas em um processo; 

(     ) Se a prova do fato necessitar de conhecimento específico, o juiz pode optar pelo 

auxílio de um perito; 

(     ) Em um processo trabalhista, o patrão não pode exigir que o trabalhador prove 

que 12 de outubro era feriado e por isso não foi trabalhar, pois é fato notório. 

 

3. Faça a correspondência correta: 

 

a) Exame pericial (  ) constatação de um fato mediante exame 
circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que 
o constituem, sem indagação das causas que o motivaram 

b) Vistoria (   ) determinação técnica do valor quantitativo ou 
monetário de um bem de um direito ou de um 
empreendimento 

c) Avaliação (      ) inspeção, pelo perito, de pessoas, animais, bens, 
para verificação de fatos ou circunstâncias que interessam 
à causa 
 

4. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta: 

I – Tanto o perito como os assistentes técnicos devem ser totalmente desconhecidos 

das partes, sob pena de impedimento ou suspeição; 

II – O perito não só deve permitir que os assistentes técnicos acompanhem a perícia, 

como também deve comunicá-los de onde e quando será realizada; 

III – O perito elabora um Parecer Técnico como relatório final; os assistentes entregam 

seus laudos. 

a) I, II e III corretas; 

b) I, II e III incorretas; 

c) I correta, apenas; 

d) II correta, apenas; 

e) III correta, apenas 

5. A partir da data do despacho do juiz nomeando o perito, as partes têm prazo 

de 15 dias para apresentar os quesitos. Sobre este assunto, assinale a 

alternativa correta: 

a) Quesitos são as contestações que as partes farão, de acordo com os pareceres dos 

assistentes, ao laudo do perito; 

b) Quesitos são os exames periciais realizados tanto pelo assistente técnico como 

pelo perito, com finalidade de esclarecer as dúvidas do juiz; 

c) Quesitos são perguntas ou questões formuladas ao perito e aos assistentes 

técnicos visando esclarecer os aspectos técnicos do assunto que está sendo julgado; 

d) Quesitos são as avaliações e vistorias realizadas pelo perito a fim de investigar o 

caso em litígio; 

e) Quesitos são as respostas dadas pelo perito aos assistentes técnicos que 

contestam sua perícia 
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6. Leia o trecho a seguir, assinale a situação correta e justifique sua resposta. 

Uma das partes descobre que o perito nomeado pelo juiz é amigo de alguém 

da outra parte. Imediatamente comunicam o fato, caracterizando: 

 (      ) Impedimento 

 (      ) Suspeição 

           Justificativa: _____________________________________________________ 

 

7. Leia o trecho a seguir, marque se é verdadeiro ou falso e justifique sua 

resposta. O perito, a fim de realizar seu laudo, deve recorrer apenas às fontes 

de informação determinadas previamente pelo juiz, sob pena de ter seu laudo 

impugnado.  

 (       ) V 

 (       ) F 

 Justificativa: _____________________________________________________ 

 

8. Marque V para verdadeiro ou F para falso em cada uma das afirmações 

abaixo em relação aos deveres e direitos do perito: 

(      ) Deve aceitar o cargo, mesmo na situação de impedimento ou suspeição; 

(  ) Deve cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso; 

(      ) Deve respeitar todos os prazos determinados 

(     ) Tem direito de não comparecer às audiências caso julgue insuficiente seu 

conhecimento a respeito do assunto; 

(      ) Tem o dever da lealdade, não podendo faltar com a verdade intencionalmente 

(dolo) ou não (culpa), sofrendo penalidades caso ocorra tal situação 
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17. GABARITO 

 

1. VFFF 

2. VFVV 

3. b, c, a 

4. d 

5. c 

6. Suspeição; de acordo com o art. 145 do CPC, há suspeição em caso de “amigo 

íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados” 

7. F; de acordo com o § 3o do artigo 473 do CPC, “o perito e os assistentes técnicos 

podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 

informações, solicitando documentos” 

8. FVVFV 
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