
          CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

Capítulo III
Das Incompatibilidades e Impedimentos

Art. 112 - O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os
peritos  ou  intérpretes  abster-se-ão  de  servir  no  processo,  quando  houver  incompatibilidade  ou
impedimento legal,  que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou
impedimento poderá ser argüido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de
suspeição.

Art.  160 -  Os  peritos  elaborarão  o  laudo  pericial,  onde  descreverão  minuciosamente  o  que
examinarem, e responderão aos quesitos formulados.

Art. 173 - No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado o
perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu
valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.
 
Art. 174 - No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o
seguinte: 
I  -  a  pessoa  a  quem se  atribua  ou  se  possa  atribuir  o  escrito  será  intimada  para  o  ato,  se  for
encontrada;
II - para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já
tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver
dúvida;
III  - a autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que existirem em
arquivos  ou estabelecimentos  públicos,  ou nestes  realizará  a  diligência,  se  daí  não puderem ser
retirados;
IV - quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade
mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo,
esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa
será intimada a escrever.
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Art.  180 -  Se  houver  divergência  entre  os  peritos,  serão  consignadas  no  auto  do  exame  as
declarações e  respostas de um e de outro,  ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a
autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a
novo exame por outros peritos.
 

Art. 181 -  No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou
contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o
laudo.
Parágrafo único - A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame, por outros
peritos, se julgar conveniente.
 
Art. 182 - O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado e Defensor, dos Assistentes e dos Auxiliares da

Justiça

Capítulo I
Do Juiz

Art. 251 - Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos
respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública.
 
Art. 252 - O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o
terceiro  grau,  inclusive,  como  defensor  ou  advogado,  órgão  do  Ministério  Público,  autoridade
policial, auxiliar da justiça ou perito;
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a
questão;
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.

Art. 275 - O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária.
 
Art. 276 - As partes não intervirão na nomeação do perito.
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          Art. 277 - O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de
cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível.
Parágrafo único - Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente:
a) deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade;
b) não comparecer no dia e local designados para o exame;
c) não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos.

Art.  278 -  No  caso  de  não-comparecimento  do  perito,  sem  justa  causa,  a  autoridade  poderá
determinar a sua condução.
 
Art. 279 - Não poderão ser peritos:
I  -  os  que estiverem sujeitos  à interdição de direito  mencionada no Art.  47 do Código Penal  -
reforma penal 1984;
II - os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da
perícia;
III - os analfabetos e os menores de 21 (vinte e um) anos.
 
Art. 280 - É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes.
Art. 525 - No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se
não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito.
 
Art. 527 - A diligência de busca ou de apreensão será realizada por dois peritos nomeados pelo juiz,
que verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e quer esta se realize, quer não, o laudo
pericial será apresentado dentro de 3 (três) dias após o encerramento da diligência.
Parágrafo único - O requerente da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão, e o
juiz ordenará que esta se efetue, se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos.
 

PERITO AVALIADOR

Art. 330 - A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos
ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita
em primeiro lugar.

§ 1º - A avaliação de imóvel, ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por
perito nomeado pela autoridade;

Art. 174 - No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o
seguinte: 
I - a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada;
II -  para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já
tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver
dúvida;
III  - a autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que existirem em
arquivos  ou  estabelecimentos  públicos,  ou  nestes  realizará  a  diligência,  se  daí  não  puderem  ser
retirados;
IV - quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade
mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo,

          



          esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa
será intimada a escrever.

Art. 275 - O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária.

          


