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A presente conversa visa enfocar as
inovações advindas com a sanção e
publicação da Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015, ou seja, o novo Código de Processo
Civil sobre os aspectos da PERÍCIA JUDICIAL.
Obs: Entrou em vigor após decorrido 01 ano
da publicação – art. 1.045 NCPC



CPC ANTERIOR = LEI Nº 5.869/1973.



NOVO CPC = LEI Nº 13.105/2015.







A participação do Perito Judicial, como auxiliar da
justiça, é de grande relevância na prestação
jurisdicional.
Art.156 – O juiz será assistido por perito quando a
prova do fato depender de conhecimento técnico
ou científico. (grifamos)
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no
objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para
a entrega do laudo. (grifamos)







O novo CPC em seu art. 472 diz que:
“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.”
(grifamos)
OBS: MERCADO DE TRABALHO





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. (grifamos)



Obs: vale ressaltar mudança sutil trazida na nova
legislação, pois menciona que “os peritos serão
nomeados entre os profissionais legalmente
habilitados”, enquanto que no CPC anterior dizia
que: “seriam escolhidos dentre profissionais de
nível universitário, devidamente inscritos no órgão
de classe competente.”



Será que a nova expressão “legalmente
habilitados” quer dizer “profissionais de

nível universitário, devidamente inscritos no
órgão de classe competente”? Só o tempo e
os magistrados irão dizer.


OBS: Técnico em Contabilidade x NBC










O CFC também editou novas normas
aplicadas a PERÍCIA com base no NCPC:
NBC TP 01, de 27-02-2015 – Perícia Contábil;
NBC PP 01, de 27-02-2015 – Perito Contábil.

Obs: essas normas tratam de dirimir as
dúvidas sobre a questão de que o Técnico em
Contabilidade possa ou não realizar Perícia
Contábil.
NÃO PODE...





ÓRGÃO TÉCNICO? CRC ...Poderia indicar um
Perito? Uma lista de Peritos?

ÓRGÃO
Fundação...

CIENTÍFICO?

Universidade;








§ 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.
Obs: O CFC criou o CNPC – Cadastro Nacional de Peritos
Contábeis
http://novoportal.cfc.org.br/registro/cnpc/
CNJ - Resolução Nº 233 de 13/07/2016





§ 3º Os tribunais realizarão avaliações e
reavaliações periódicas para manutenção do
cadastro, considerando a formação profissional, a
atualização do conhecimento e a experiência dos
peritos interessados.
Obs: Educação continuada...





§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.
Em suma, a regra nova diz que quando na região
não tiver profissional especializado inscrito na lista
do tribunal ou vara judicial, o magistrado terá o
livre arbítrio para nomear profissional de sua
confiança, desde que preencha os requisitos da lei.









Após tomar ciência da
apresentará em 05 dias:

nomeação,

o

perito

a) proposta de honorários;
b) currículo, com comprovação de especialização;
c)
contatos
profissionais,
especialmente
o
eletrônico (intimações pessoais).
(Art. 465, §2º)







As partes serão intimadas da proposta de
honorários para, querendo, manifestar-se no prazo
comum de 05 dias, após o que o juiz arbitrará o
valor.
A parte que requereu a prova pericial será intimada
para adiantar os honorários do perito, que serão
rateados quando a prova for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.
A seu critério, o magistrado poderá autorizar o
pagamento de 50% dos honorários no início dos
trabalhos, o restante apenas depois da entrega do
laudo e prestados todos os esclarecimentos
necessários. (art. 465, § 4).







ENTÃO, COMO SERÁ O PAGAMENTO DO
PERITO, ANTES OU DEPOIS DA PERÍCIA?
Resposta: DEPÓSITO PRÉVIO EM CONTA
JUDICIAL, PORÉM, O RECEBIMENTO É APÓS A
ENTREGA DO LAUDO.
Exceção dos 50% a critério do juiz.





Quando o pagamento for de responsabilidade de
beneficiário de gratuidade da justiça, ela será
custeada com recursos alocados no orçamento do
Poder Judiciário local para esse fim.
No âmbito nacional, o CNJ editou a Resolução
232/2016 que traz os valores abaixo:



1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS
1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por
servidor(es) contra o Estado/Município = R$ 300,00
1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios
jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos = R$ 370,00
1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios
jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos = R$
630,00
1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de
sociedades civis e mercantis = R$ 830,00
1.5 – Outras = R$ 370,00



http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2309












Outra grande novidade trazida à baila pela
nova legislação é a “perícia consensual”,
onde, as partes, de comum acordo possam
escolher um perito de confiança de ambos e
indicá-lo, vinculando o próprio juiz a esta
indicação.
Art. 471 – CPC: “As partes podem, de comum
acordo, escolher o perito, indicando-o
mediante requerimento...”










“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.
§ 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.”
Obs: mais ou menos uma testemunha que entende
da matéria técnica em discussão









Acerca do laudo pericial o novo CPC adentrou no
mérito e estabeleceu algumas regras obrigatórias,
vejamos:
“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:
I - a exposição do objeto da perícia;
II - a análise técnica ou científica realizada pelo
perito;
III
a
indicação
do
método
utilizado,
esclarecendo-o
e
demonstrando
ser
predominantemente aceito pelos especialistas da
área do conhecimento da qual se originou;









IV - resposta conclusiva a todos os quesitos
apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão
do Ministério Público.
§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua
fundamentação em linguagem simples e com
coerência lógica, indicando como alcançou suas
conclusões.
§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de
sua designação, bem como emitir opiniões
pessoais que excedam o exame técnico ou
científico do objeto da perícia.
(...)



Portanto, não mais se aceitará laudos
periciais que “apenas respondam quesitos”,
mais sim com métodos e respostas
conclusivas, que sejam aprofundadas a
matéria técnica específica discutida e que os
mesmos sejam apresentados com um real
valor probante.







Os esclarecimentos são os apontamentos e
divergências feitos pelo MP, Parecer do Assistente
Técnico.
No tocante ao ponto dos “esclarecimentos do
perito”, estes deverão vir primeiramente por
escrito, caso não seja suficiente, deverá ser arguido
na audiência de instrução e julgamento.
Também será em forma de quesitos (Art.477, §3º)






Art. 466. ...
§ 1o Os assistentes técnicos são de confiança
da parte e não estão sujeitos a impedimento
ou suspeição.
§ 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.



Diante do exposto, sem querer esgotar o
tema, mas apenas trazer a baila para a Classe
Contábil, algumas novidades advindas no
novo Código de Processo Civil pátrio, que em
boa hora, veio agilizar e impulsionar o
procedimento utilizado, e, dentre eles o
instituto jurídico da “Prova Pericial” e suas
nuances.

PROVA PERICIAL

A perícia versa sobre um fato
Tal fato versa sobre a vida
A vida numa lide é discutida
Discussão que se transforma em ato.
Ato este revelado num laudo
Por um expert elaborado
Peça fundamental no processo
Pelas partes, muito esperado.
Prova deveras especial
Alguns a chamam de rainha
Que traz à tona a verdade real
É assim a PROVA PERICIAL.
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