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Prova pericial 

Prova pericial:  
 
Noções gerais: tem por objetivo auxiliar o juiz em questões 

que dependem de conhecimentos técnicos para apuração 
dos fatos litigiosos.  
 

CPC, art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria 
ou avaliação. 

 
- Exame: é a inspeção sobre coisas, pessoas ou documentos 

para verificação de qualquer fato que tenha relevância 
para a solução do litígio.  
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- Vistoria: é a inspeção sobre bens imóveis.  
 

- Avaliação ou arbitramento: é a apuração de valor, em 
dinheiro, de coisas, direitos ou obrigações em litígio.  
 

- A perícia de que trata o CPC é a judicial (realizada em 
juízo), mas existem também as perícias extrajudiciais 
(promovida por iniciativa das partes, por meio de técnicos 
particulares ou agentes administrativos).  
 

- Quanto à perícia extrajudicial, o juiz analisará tais laudos 
como simples pareceres, dando-lhes a credibilidade que 
merecem.  
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CPC, art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando 
as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, 
sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou 
documentos elucidativos que considerar suficientes. 

 
Admissibilidade da perícia:  
 
- A perícia só deve ser admitida pelo juiz quando a 

apuração do fato não se puder fazer pelos meios 
ordinários de convencimento.  

 
CPC, art. 464, § 1o O juiz indeferirá a perícia quando: 
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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. 
 
- Mesmo quando não existir mais o objeto a ser periciado, 

ainda será admissível, em alguns casos, a perícia indireta 
(ex: para atestar a incapacidade de pessoa já falecida 
pode-se valer de prontuários médicos, de internação, 
medicamentos que fazia uso etc).  
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- Situação importante surge quando a perícia recai sobre a 
pessoa do litigante (ex: exame de DNA nas ações de 
paternidade). Prevalece o entendimento de que ninguém 
deve ser coagido fisicamente a submeter-se a exame ou 
inspeção judicial (HC 71.373/RS, STF).  

 
- Nesse sentido, determina o Código Civil tratar-se de 

presunção relativa de veracidade do fato que se desejaria 
provar com perícia.  

 
C.C., art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz 

poderá suprir a prova que se pretendia obter com o 
exame. 
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- Embora seja função do juiz deliberar sobre o cabimento 
ou não da prova pericial (art. 370, CPC), não poderá 
indeferir a prova técnica se for ela indispensável à 
verificação dos fatos, sob pena de cerceamento do direito 
de defesa ao litigante que a requereu.  
 

CPC, art. 464, § 2o De ofício ou a requerimento das partes, o 
juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a 
produção de prova técnica simplificada, quando o ponto 
controvertido for de menor complexidade. 
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§ 3o A prova técnica simplificada consistirá apenas na 
inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto 
controvertido da causa que demande especial 
conhecimento científico ou técnico. 

§ 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. 

 

Perito:  
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1. Escolha do perito pelo juiz:  
 
CPC, art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto 

da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do 
laudo. 

 

CPC, 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. 
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CPC, art. 475. Tratando-se de perícia complexa que abranja 
mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz 
poderá nomear mais de um perito, e a parte, indicar 
mais de um assistente técnico. 

 
- A nomeação do perito é realizada pelo juiz na decisão de 

saneamento, se for necessária, estabelecendo o 
magistrado, desde logo, prazo para a entrega do laudo e 
o calendário para a sua realização (art. 357, §8º e 465, 
caput, CPC).  

 

CPC, art. 465, § 2o Ciente da nomeação, o perito 
apresentará em 5 (cinco) dias: 
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I - proposta de honorários; 

II - currículo, com comprovação de especialização; 

III - contatos profissionais, em especial o endereço 
eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 
pessoais. 

§ 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. 
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§ 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. 

§ 5o Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz 
poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para 
o trabalho. 

§ 6o Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á 
proceder à nomeação de perito e à indicação de 
assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a 
perícia. 
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2. Escolha do perito pelas partes:  
 
CPC, art. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher 

o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que: 
I - sejam plenamente capazes; 
II - a causa possa ser resolvida por autocomposição. 
§ 1o As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os 

respectivos assistentes técnicos para acompanhar a 
realização da perícia, que se realizará em data e local 
previamente anunciados. 

§ 2o O perito e os assistentes técnicos devem entregar, 
respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo 
juiz. 
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§ 3o A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a 
que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. 

 
3. Escolha do perito nas hipóteses de falsidade de 

documento ou exame de natureza médico-legal:  
 
CPC, art. 478. Quando o exame tiver por objeto a 

autenticidade ou a falsidade de documento ou for de 
natureza médico-legal, o perito será escolhido, de 
preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos 
oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará 
a remessa dos autos, bem como do material sujeito a 
exame. 
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§ 1o Nas hipóteses de gratuidade de justiça, os órgãos e as 
repartições oficiais deverão cumprir a determinação 
judicial com preferência, no prazo estabelecido. 

§ 2o A prorrogação do prazo referido no § 1o pode ser 
requerida motivadamente. 

§ 3o Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da 
letra e da firma, o perito poderá requisitar, para efeito de 
comparação, documentos existentes em repartições 
públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a 
pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance 
em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres 
diferentes, para fins de comparação. 
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- Nas demais hipóteses, deve-se observar o art. 156, §§1º 
e 5º, CPC:  

 

CPC, 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. 

§ 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. 
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4. Participação dos assistentes técnicos na elaboração da 
perícia:  

 
- O CPC permite que os litigantes participem da perícia por 

meio da formulação de quesitos e da escolha de 
assistentes técnicos (art. 465, §1º, II e III, CPC).  
 

- A qualificação profissional do assistente técnico deve 
respeitar as mesmas exigências impostas ao perito do 
juízo.  
 

- As partes poderão designar assistentes técnicos 
diferentes se for nomeado mais de um perito para o caso.  
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5. Substituição de perito ou de assistente:  
 

CPC, art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; 

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no 
prazo que lhe foi assinado. 

§ 1o No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a 
ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, 
ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o 
valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso 
no processo. 
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§ 2o O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) 
dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob 
pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 
prazo de 5 (cinco) anos. 

§ 3o Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o § 
2o, a parte que tiver realizado o adiantamento dos 
honorários poderá promover execução contra o perito, na 
forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com 
fundamento na decisão que determinar a devolução do 
numerário. 

 

- Sobre a escusa do perito:  
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CPC, art. 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no 
prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua 
diligência, podendo escusar-se do encargo alegando 
motivo legítimo. 

§ 1o A escusa será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 
contado da intimação, da suspeição ou do impedimento 
supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-
la. 

§ 2o Será organizada lista de peritos na vara ou na 
secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos 
para habilitação à consulta de interessados, para que a 
nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas 
a capacidade técnica e a área de conhecimento. 
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- Sobre a responsabilidade civil do perito:  
 

CPC, art. 158. 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. 

 
6. Suspeição e impedimento do perito:  
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- Como agente auxiliar do juízo, o perito também está 
sujeito a impedimento e suspeição nos mesmos casos em 
que o juiz se submete a essas restrições de atuação no 
feito (art. 148, II, CPC).  
 

- O assistente técnico, contudo, por ser pessoa da 
confiança da parte, não se submete a impedimento ou 
suspeição (art. 466, §1º, CPC).  
 

- A arguição de impedimento ou suspeição do perito deve 
ser feita na primeira oportunidade em que couber à parte 
falar nos autos, sob pena de preclusão.   
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CPC, art. 465, § 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; 

 

Procedimento da prova pericial:  

 

- O pedido de produção de prova pericial pode ser feito na 
Inicial, na contestação ou reconvenção, na réplica, bem 
como na especificação de provas durante as providências 
preliminares (art. 348, CPC).  
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CPC, art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto 
da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do 
laudo. 

§ 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. 
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CPC, art. 470. Incumbe ao juiz: 

I - indeferir quesitos impertinentes; 

II - formular os quesitos que entender necessários ao 
esclarecimento da causa. 

 

- De acordo com a jurisprudência majoritária, o prazo para a 
apresentação de quesitos e indicação de assistente 
técnico não é preclusivo, podendo o ato ser praticado 
posteriormente, desde que não iniciada a realização da 
prova (REsp 148.204/SP, 4ª Turma, STJ).  
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CPC, art. 469. As partes poderão apresentar quesitos 
suplementares durante a diligência, que poderão ser 
respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 
instrução e julgamento. 

Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da 
juntada dos quesitos aos autos. 

 

CPC, art. 475. Tratando-se de perícia complexa que abranja 
mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz 
poderá nomear mais de um perito, e a parte, indicar mais 
de um assistente técnico. 

 

 



Prova pericial 

- Em havendo litisconsórcio, cada um deles poderá se 
assessorar por assistente técnico próprio.  

 

CPC, art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o 
encargo que lhe foi cometido, independentemente de 
termo de compromisso. 

(...) 

§ 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. 
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- O juiz deve assinar prazo para a conclusão da diligência e 
entrega do laudo, quando de sua determinação na 
decisão de saneamento.  

 

CPC, art. 357, § 8o Caso tenha sido determinada a produção 
de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 
465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário 
para sua realização. 

 

- Havendo escusa do perito, ou recusa dele pela parte, o 
juiz, se acolher a alegação, nomeará outro técnico (art. 
467, parágrafo único, CPC).  
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Coleta dos elementos necessários à perícia:   
 
CPC, art. 473, § 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. 

 
- Antes de proceder aos trabalhos, as partes serão 

intimadas da data e local da perícia: 
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CPC, art. 474. As partes terão ciência da data e do local 
designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter 
início a produção da prova. 

 
- Se a deliberação for do juiz, constará dos autos e as 

partes serão intimadas como todas as deliberações 
processuais. 
 

- Se a deliberação for do perito, deverá informar ao 
escrivão para que este tome as providências intimatórias.  
 

- A intimação será feita na pessoa do advogado, salvo se a 
perícia tiver de recair sobre o próprio litigante.   

 


