
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES BASEADAS NO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL / 2015

. Toda ação cível envolve um valor certo ?

 “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 
econômico imediatamente aferível.” 

• Quem paga o perito do juiz e os assistentes técnicos ? 

 
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver 
indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou 
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 
dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente a essa 
remuneração.
O numerário, recolhido em depósito bancário à ordem do juízo e com correção 
monetária, será entregue ao § 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo
pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida 
monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º.
§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 
gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor 
do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, 
no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela 
do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a
Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das 
despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a 
utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 
responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o 
disposto no art. 98, § 2º.
§ 5º Para fins de aplicação do § 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da 
Defensoria Pública.” 

• Quando a perícia é necessária?

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento
técnico ou científico.” 
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• Quem pode ser perito oficial no fórum cível? 

“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.”

• É necessário especialidade na matéria a se periciar ?

“Art. 156.

§ 2º Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de 
divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de 
consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria 
Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos 
técnicos interessados.” 

• O que ocorre nas regiões que não dispõem de perito com os pré-requisitos ? 

“Art. 156. . . . 

§ 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.” 

• A aceitação do encargo pericial é voluntária ?

 “Art. 157. 
§ 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.” 

• Qual é a consequência da falsa perícia ?

 
“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 dois a 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. 
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• A perícia solicitada pela parte sempre será determinada pelo juiz ? 

“Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:
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.
§ 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.” 

• Quando são nomeados os assistentes técnicos e formulados os quesitos?

“464
§ 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;” 

• É sempre obrigatória a execução formal de uma perícia, incluindo laudo ?

“464
§ 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.” 

• O assistente técnico poderá ser amigo íntimo da parte ?

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

§ 1º Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a 
impedimento ou suspeição.” 

• O perito do juiz está sujeito a impedimento ou suspeição ?

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:
II – aos auxiliares da justiça;
§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição 
fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber 
falar nos autos.” 

• O perito do juiz pode ser recusado pelas partes ?

“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.” 



• Quando o perito poderá ser substituído ?

 “Art. 468. O perito pode ser substituído quando:
I – faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;” 

• O que ocorre se o perito não cumprir o encargo no prazo assinado ?

“Art. 468. O perito pode ser substituído quando:

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

• As partes podem apresentar quesitos suplementares ? 

“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.” 

• Qual a participação do juiz nos quesitos ? 

“Art. 470. Incumbe ao juiz:
I – indeferir quesitos impertinentes;
II – formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa.” 

• É possível utilizar reproduções digitalizadas em um processo ? 

“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
IV – as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas 
autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for 
impugnada a autenticidade;
V – os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado 
pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta 
na origem;
VI – as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, 
quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério 
Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas 
procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a 
alegação motivada e fundamentada de adulteração.
§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser
preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória. 

• Quando a prova pericial pode ser dispensada ?

 “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.” 

• A perícia pode ser feita em outra cidade que não a do juízo ?

 “Art. 464.
§ 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.” 



• Quais são os meios disponíveis ao perito e aos assistentes técnicos?

“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.”

• O prazo de entrega do laudo pode ser adiado ? 

 “Art. 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do 
prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo 
originalmente fixado.” 

• Quais são os prazos de entrega dos laudos pelos assistentes técnicos e pelo 
perito ?

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 
menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.”
 
• A parte pode solicitar esclarecimentos do perito ou assistente técnico ?

“Art. 477
§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que 
mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e
julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.” 

• O juiz decidirá sempre em função do laudo pericial?

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, 
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de 
considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.” 

• O juiz pode determinar nova perícia ?

“Art. 437. O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização
de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. 

• Quais são os objetivos da segunda perícia ?

“Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de 
nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.” 

• A nova perícia torna nula a anterior ?

“Art. 480

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a 
primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que 
esta conduziu.” 
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