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Dos auxiliares da Justiça   

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. 

 
Depositário e administrador: o depositário é o serventuário ou auxiliar da justiça 

que se encarrega da guarda e conservação dos bens colocados às ordens do 
juízo, por força de medidas constritivas, como a penhora, o arresto, o 
seqüestro, etc (arts. 159 a 161, CPC).  

 



Dos auxiliares da Justiça   

CPC, Art. 159.  A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, 
sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, 
não dispondo a lei de outro modo. 
 
CPC, art. 160.  Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá 
remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo 
do serviço e às dificuldades de sua execução. 
Parágrafo único.  O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do 
depositário ou do administrador. 
 



Dos auxiliares da Justiça   

CPC, art. 161.  O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, 

por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, 

mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do 

encargo. 

Parágrafo único.  O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos 

causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção 

por ato atentatório à dignidade da justiça. 

 



Dos auxiliares da Justiça   

• Intérprete e tradutor: é aquele a quem se atribui o encargo de traduzir para o 
português os atos ou documentos expressados em língua estrangeira ou em 
linguagem mímica dos surdos-mudos. É, portanto, como o perito, um auxiliar 
da justiça por necessidade técnica (arts. 162 a 164, CPC).    

 
CPC, Art. 162.  O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para: 
I - traduzir documento redigido em língua estrangeira; 
II - verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não 

conhecerem o idioma nacional; 



Dos auxiliares da Justiça   

III - realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e 
testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da Língua 
Brasileira de Sinais, ou equivalente, quando assim for solicitado. 
 
CPC, art. 163.  Não pode ser intérprete ou tradutor quem: 
I - não tiver a livre administração de seus bens; 
II - for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo; 
III - estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal 
condenatória, enquanto durarem seus efeitos. 
 
 



Dos auxiliares da Justiça   

CPC, art. 164.  O intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar 
seu ofício, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 157 e 158. 

 
Conciliadores e mediadores judiciais: o mediador é um terceiro imparcial e sem 

poder de decisão, que por meio de técnicas negociais, auxilia os envolvidos a 
encontrar uma solução pacífica e adequada para os problemas por eles 
enfrentados. Já o conciliador, na busca pela autocomposição, pode apresentar 
proposições e sugerir soluções para o conflito (arts. 165 a 175, CPC).  

 
 


