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Das partes e dos procuradores 

CPC, 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. 
§ 5o Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá 
reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. 
 
- Havendo adiamento ou necessidade de repetição de ato 
processual por culpa da parte, do Ministério Público ou do juiz, as 
despesas ficarão a cargo do que houver dado causa ao adiamento.  



Das partes e dos procuradores 

CPC, art. 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for 
necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do 
órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz 
que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à 
repetição. 

 
O CPC instituiu no art. 91, §§1º e 2º a obrigação de diligência 

pericial sem imediata garantia de remuneração do perito quando 
o requerimento for formulado pela Fazenda Pública, MP ou 
Defensoria. Nesse caso, a Fazenda poderá não conseguir realizar 
a prova pericial, ante a impossibilidade de se obrigar alguém a 
prestar serviço sem a imediata contraprestação.  

 



Das partes e dos procuradores 

- Nesse sentido, relevante a crítica do prof. Humberto Theodoro 

Jr. para quem “dificilmente se encontrará quem, não integrante 

do serviço público, se disponha a realizar a perícia, assumindo 

os gastos respectivos, que normalmente não são pequenos, sem 

qualquer medida prévia que lhe garanta o posterior 

pagamento.” 

 

CPC, art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a 

requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da 

Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. 

 



Das partes e dos procuradores 

§ 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério 
Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por 
entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores 
adiantados por aquele que requerer a prova. 

§ 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro 
para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no 
exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se 
encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. 

 



Das partes e dos procuradores 

Autor residente fora do Brasil (cautio pro expensis): 
 
- A caução prevista no art. 83 tem por objetivo resguardar 
eventual direito do réu que sair vencedor na ação de receber as 
custas e os honorários sucumbenciais do vencido.  
 
CPC, art. 83.  O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do 
Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de 
processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e 
dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que 
propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o 
pagamento. 



Das partes e dos procuradores 

§ 1o Não se exigirá a caução de que trata o caput: 
I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado 
internacional de que o Brasil faz parte; 
II - na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento 
de sentença; 
III - na reconvenção. 
§ 2o Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a 
garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, 
justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem 
dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. 
  


