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RESUMO: Este trabalho faz uma abordagem das provas periciais como ferramentas aos magistrados nos 

processos de litígios onde demandam conhecimentos técnicos e científicos em áreas específicas do conhecimento. 

O objetivo da perícia é a produção de provas através de documentos e demonstrações técnicas ao qual se denomina 

laudo pericial. Desenvolvemos ampla pesquisa metodológica bibliográfica com base em consagrados autores do 

Direito Processual Civil e Código de Processo Civil em vigor, caracterizando a figura do perito e seus assistentes. 

Os resultados encontrados demonstram que o papel do perito é de suma importância na tomada de decisões dos 

magistrados, permitindo maior segurança na resolução dos litígios; em contra partida a valoração do resultado da 

perícia é admitida ao magistrado, que ao proferir sua sentença deverá a indicar as razões que compuseram a 

formação de seu convencimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

As provas sempre estiveram presentes nas relações humanas visando estabelecer a 

verdade dos fatos; e no âmbito do processo civil, onde existem inúmeras situações de litígio, 

tem objetivo de efetivar o resultado prático favorável à justiça. 

O documento está estruturado em partes que se complementam, as quais contêm, além 

da metodologia utilizada na construção do documento, possibilidades para que a comunidade o 

utilize como objeto de reflexão, o que possibilita sua validação ou reformulação. 

A escolha do tema se relaciona a importância da prova pericial nas ações que necessitam 

de conhecimento técnico, prestado por terceiro que não integra a relação processual, auxiliando 

a formação do convencimento do juiz diante das controvérsias apresentadas no processo. 

Este trabalho está subdividido em assuntos que abordam conceitos acerca da prova 

pericial e sua importância para resolução de litígios; os elementos que constituem a prova 

pericial; prova técnica pericial; os casos complexos de prova pericial; a figura do perito e do 

assistente técnico; os critérios para impedimento e suspeição do perito; a valoração do resultado 

pericial por parte do magistrado; a possibilidade de segunda perícia; bem como a 

responsabilidade pelo custeio das despesas com a perícia. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa, na modalidade 

documental. Valeu-se a pesquisa da legislação, exposição de motivos e artigos, acessados junto 
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ao sitio do Senado Federal, bem como, e ainda da doutrina de Processo Civil, em um total de 

quatro autores. 

 

DISCUSSÃO 

 

Durante um litígio poderá o magistrado se deparar com uma situação fora da área de seu 

conhecimento da esfera jurisdicional, e somente uma pessoa com qualificação técnica ou 

especializada sobre o assunto poderá dizer ou atestar sobre o assunto envolvido, auxiliando o 

juiz a dar uma solução ao caso concreto. Ocorre então, a necessidade de prova pericial. 

Para Didier Jr., Braga, Oliveira (2016, p. 264): 

A prova pericial é aquela em que a elucidação do fato se dá 

como auxílio de um perito, especialistas em determinado campo do 

saber, que deve registrar sua opinião técnica e científica no chamado 

laudo pericial - que poderá ser objeto de discussão pelas partes e por 

seus assistentes técnicos.  

 

Segundo Amorim (2004, p. 325) o perito é a pessoa nomeada pelo juiz, em função da 

sua qualificação pessoal, como um engenheiro, médico, contador, economista, com o objetivo 

de efetuar um trabalho técnico, em que deverá analisar fatos e circunstâncias apresentadas pelos 

litigantes no processo. 

Melo (2013, p. 159) complementa, ao lado do perito, temos a figura dos assistentes 

técnicos, que nada mais são do que peritos indicados pelas partes para acompanhar os trabalhos 

do perito judicial, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

A prova pericial consiste em: exame, vistoria ou avaliação (CPC, art. 464).  O exame e 

a vistoria são atos de inspeção, que se distingue pelo objeto, a primeira refere-se a bens moveis 

e semoventes, enquanto a segunda refere-se a bens imóveis. Já a avaliação se relaciona à 

valoração de coisas e direitos. 

Melo (2011, p. 674) explica as espécies de perícia: 

O exame se faz sobre pessoas, animais e coisas móveis, para 

apurar fatos e circunstâncias que eles digam respeito. O exame médico 

comprova a existência de traumatismo, lesões, defeitos de órgãos, e até 

a saúde plena do examinado. Examinam-se um veículo para serem 

verificados seus defeitos, funcionamento, danos que lhe foram 

causados, etc. 

A visória se faz sobre coisas imóveis. É também forma de 

exame e atesta circunstâncias normais e especiais do bem (...) 

A avaliação consiste em atribuir valor em dinheiro a coisas 

examinadas e vistoriadas. 

 



 

 

“Na prova pericial, pessoas, ou coisas são as fontes de prova, pois podem ser objeto de 

exame. Os fenômenos também podem ser fonte de prova pericial (perícia para constatar barulho 

ou mau cheiro, por exemplo)”, (Didier Jr., Braga, Oliveira 2016, p. 268). 

A perícia simplificada, nos termos do art. 464, § 3º, CPC, se dá à inquirição judicial do 

perito, na audiência de instrução julgamento, sobre a alegação de fato para ser esclarecidos, 

exija conhecimentos especializados. É a chamada prova técnica simplificada, não possui laudo, 

apenas depoimento do especialista que pode-se valer de recursos tecnológicos de transmissão 

de som e imagem. 

A perícia complexa é aquela que abrange mais de um conhecimento especializado (art. 

475, CPC).  Didier Jr., Braga, Oliveira (2016, p. 279) definem a perícia complexa como sendo 

aquela que dependa de conhecimentos específicos pertencentes a áreas diversas, se tratando de 

perícia única, elaborada por mais de um perito. 

O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição (art. 467, CPC). 

Na forma do art. 467, parágrafo único, CPC, o juiz, ao aceitar a escusa ou julgar procedente a 

impugnação, nomeará novo perito. 

Didier Jr., Braga, Oliveira (2016, p. 281): 

A princípio, é possível a substituição do perito em duas 

situações (art.468, CPC): I- quando não os possuir conhecimentos 

técnicos ou científicos suficientes para trazer os esclarecimentos 

necessários; II- quando, sem justo motivo, não apresentar o laudo no 

prazo fixado pelo juiz. A não entrega do laudo no prazo fixado consiste 

em falta grave, que deve ser comunicada à corporação profissional 

competente, podendo ser unida com a cominação de multa arbitrada de 

acordo com o valor da causa e com os prejuízos oriundos do atraso 

processual (art. 468, §1º). 

 

Santos (2011, p. 682) define o perito como a pessoa destinada a aclarar os 

conhecimentos do julgador, não apenas levanta os fatos, também os esclarece em forma de 

parecer. Admitida e realizada a perícia, cabe ao juiz avaliar seu resultado. 

“A verdade é que o perito substitui o juiz na percepção e análise das fontes de prova, e 

contribui com isso para a investigação dos fatos. É ao mesmo tempo, substituto e auxiliar” 

(Didier Jr., Braga, Oliveira, 2016, p. 267). 

Na forma do art. 479, CPC o juiz deverá valorar o resultado da perícia por decisão 

devidamente fundamentada, com a indicação das razões que compuseram a formação de seu 

convencimento (art. 371, CPC), no sentido de acolher ou não as conclusões técnicas ou 

cientificas registradas no laudo (Didier Jr., Braga, Oliveira (2016, p. 296). O juiz poderá fundar 

seu julgamento acolhendo outras provas; pois o CPC estrutura a produção de prova pericial 

considerando a necessidade de controle jurisdicional.  



 

 

“O Juiz, ao proferir a sentença no processo, deverá apontar o valor dado às provas 

produzidas, o que ficará evidenciado na sua própria fundamentação, ao basear seu 

convencimento nessa ou naquela prova” (Amorim, 2004, p. 283). 

O magistrado, de oficio ou a requerimento das partes, ou do Ministério Público, poderá 

determinar que seja feita nova perícia. O fundamento da determinação deve ser insuficiência 

para esclarecimentos sobre a matéria examinada. (art. 480, CPC).  

A segunda perícia não substitui a primeira. Deverá recair sobre os mesmos fatos 

alegados na primeira, atendendo as mesmas finalidades. (480, § 2º, CPC).  

Santos (2011, p. 684) afirma: 
O modo de realização da perícia também é o mesmo orientado 

pelas disposições anteriores. 

A perícia nunca é substituída por outra. No caso de nova 

perícia, ambas passam a fazer parte do processo, com o mesmo valor 

probatório, cabendo ao juiz avaliá-las de acordo com seu livre 

convencimento. 

 

Com relação aos custos da perícia, o art. 95 do CPC diz que cada parte deve arcar com 

a remuneração do assistente técnico que lhe assistir; deve antecipar os honorários do perito a 

parte que requerer a perícia; se a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada de 

ofício por juiz, cabe rateio entre elas. 

Sobre o benefício de gratuidade da justiça, a parte estará isenta de custas e despesas 

processuais, inclusive as despesas periciais, nos termos do art.98, § 1º, V, VI e VII do CPC. 

O art. 474, CPC, esclarece a necessidade da comunicação às partes no que diz respeito 

ao dia e lugar em que será realizada a perícia. 

De acordo com o art. 465, § 2º, do CPC: I- intimado o perito tem cinco dias para 

apresentar proposta de valor; II- apresentar currículo comprovando especialização; III- 

apresentar seus contatos, em especial o eletrônico.  

O perito deverá protocolar o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos vinte 

dias anteriores a audiência de instrução e julgamento (art. 477, CPC). 

A respeito de dúvidas que podem surgir sobre o laudo pericial, elucida (Amorim, 2004, 

p. 332): 

O laudo do perito judicial deve ser apresentado antes da 

audiência, haja vista a possibilidade da convocação do perito e dos 

assistentes para nela prestarem esclarecimentos, desde que intimados 

com cinco dias de antecedência, bem como os peritos serem informados 

por escrito dos esclarecimentos desejados. 

 

“O laudo deverá ser sempre escrito, deverá conter o relatório, onde todas as ocorrências 

da perícia são anotadas” (Santos, 2011, p. 687).  Devendo esse ser completo, claro e 



 

 

fundamentado, podendo conter desenhos, plantas, fotografias e demais peças que se fizerem 

necessárias para elucidar os fatos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base na análise realizada, pôde-se perceber a relevância da prova pericial na 

formação do convencimento do magistrado acerca de fatos que demandem conhecimentos 

técnicos especializados que muitas vezes não são de sua inteira compreensão através das provas 

usuais como documental e testemunhal. 

O requerimento de prova pericial é feito pelas partes, Ministério Público, ou de ofício 

pelo juiz quando entender necessário. 

São espécies de prova pericial: exame, vistoria e avaliação, onde pessoas ou coisas são 

os objetos de perícias, sendo os fenômenos fontes de provas. 

Assim as provas periciais são apresentadas ao magistrado através de laudo pericial 

produzido por perito competente; podendo haver mais de um perito, nos casos complexos que 

demandem conhecimento em áreas diversas. Admite-se ainda a prova técnica simplificada 

realizada através de inquirição do perito. 

Embora a perícia judicial tenha fundamental importância na formação do 

convencimento do magistrado, não é o único fator observado, cabendo ao julgador valorar o 

resultado da perícia por decisão devidamente fundamentada, com a indicação das razões que 

compuseram a formação de seu convencimento no sentido de acolher ou não os resultados 

periciais. 
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