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OFICIO CRESS/COFI nº 004/2008. 
 
PARECER JURÍDICO nº 001/2010/ASSEJUR. 
 
ASSUNTO: Orientações sobre perícia judicial e honor ários periciais. 

 
 
 

EMENTA:  Orientações aos Assistentes Sociais inscritos 

no CRESS 2ª Região/MA, quanto à perícia, e o 

arbitramento de honorários periciais, no âmbito do Poder 

Judiciário, chamados (as) PERITOS NÃO OFICIAIS. 

 
 
 

À Comissão de Orientação e Fiscalização do CRESS 2ª Região - MA. 

 
 

Trata-se de solicitação da Comissão de Orientação e Fiscalização – COFI, 

através do OFICIO CRESS/COFI nº 004/2008, datado de 26 de junho de 2008, com a 

finalidade de respaldar a presente comissão, no que pertine ao proferimento de 

orientações aos Assistentes Sociais requisitados pelo Poder Judiciário, “para a 

realização de trabalhos profissionais, sem que estes tenham vínculos com esses 

órgãos e recebam qualquer remuneração pelo trabalho realizado”. 

 

De acordo com a COFI, “a necessidade do parecer justifica-se pela 

existência de tal demanda em diversos municípios do Maranhão e pelas recorrentes 

solicitações dos assistentes sociais a este Conselho, que indagam se devem ou não 

atender tais determinações”. 

 
Por fim, a Comissão anexou levantamento realizado, em 07.04.2008, 

sobre as requisições supramencionadas. 

 
Sobre o assunto, tecemos as seguintes considerações. 

 
De acordo com Álvaro Nelson Menezes de Figueiredo (1999, p.55), a 
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perícia é uma expressão do latim ‘peritia’, que significa “conhecimento”; esse por sua 

vez é adquirido pela experiência. (ROTEIRO PRÁTICO DAS PERÍCIAS JUDICIAIS. 

1ª ed. São Paulo: Forense). 

 
Ainda sobre o assunto, destaca-se a definição estatuída por Aurélio 

Buarque de Holanda Ferreira, na obra “Novo Dicionário da Língua Portuguesa” 

(1986, p. 1309), vejamos: “perícia; qualidade de perito; habilidade, destreza; vistoria 

ou exame de caráter técnico ou especializado [...]”.  

 
Destarte, uma das características essenciais da perícia é, exatamente, o 

conhecimento de um determinado assunto, alcançado por meio da experiência. 

Contudo, atualmente, a habilidade exigida do perito deve advir não apenas da 

experiência, mas especialmente, do conhecimento técnico e científico da (o) 

profissional. 

 
Vale destacar que, a matéria suscitada pela COFI deve levar em 

consideração tanto à legislação estatuída no Código de Processo Civil – CPC, como 

a do Código de Processo Penal – CPP. 

 
O art. 145, § 1º do CPC preleciona: 
 

Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento 
técnico ou científico , o juiz será assistido por perito, segundo 
o disposto no art. 421.                                              (grifo nosso) 
§ 1o Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível 
universitário, devidamente inscritos no órgão de classe 
competente, respeitado o disposto no Capítulo Vl, seção Vll, 
deste Código. 

 

O juiz se aproveita da prova pericial, sempre que a verificação de eventos 

demande o emprego de elevados conhecimentos técnicos, essenciais a determinada 

ciência. 

 
Dessa forma, para a realização da prova pericial a Justiça designa, na 

conformidade do artigo supramencionado, um perito de sua confiança escolhido entre 

profissionais de nível universitário, com registro no Conselho profissional de sua 
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categoria. 

 
Logo, o perito tem seu campo de ação limitado ao que vê e apura, não lhe 

competindo julgar, mas apenas fornecer subsídios técnicos, com relação ao que lhe 

foi requisitado. 

 
Manifestando-se a respeito, Luiz Guilherme Marinoni (2008, p.186), com 

sabedoria pontifica: 

 
Perito é o auxiliar do juízo que tem conhecimentos técnico ou 
científico, sobre as alegações de fato a provar no processo. A 
prova pericial está disciplina nos arts. 420-439, CPC. A atuação 
do perito não substitui a atuação jurisdicional. O laudo pericial 
não vincula o juiz (art. 436, CPC). (Código de Processo Civil - 
Comentado artigo por artigo. 1ªed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais). 
 

Ademais, a perícia é a análise de algo ou alguém realizada por técnicos ou 

especialistas sobre determinados assuntos, sendo-lhes, portanto permitido proferir 

afirmações, bem como, extrair conclusões sobre a matéria. 

 
Dessa forma, os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível 

universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, e deverão 

comprovar sua especialidade no assunto sobre a qual opinarão, mediante certidão do 

órgão profissional em que estiverem inscritos. 

 
Outrossim, nas localidades onde não existir profissionais qualificados que 

cumpram os requisitos dos §§ 1º e 2º do diploma legal supracitado, a indicação dos 

peritos será de livre escolha do juiz. 

 
Sobre o assunto, Arruda Alves (1978, p. 315) ensina: 
 

A perícia constitui-se numa forma de provar, por meio da qual 
pessoas especialmente capacitadas, em decorrência dos 
conhecimentos especiais (técnicos e científicos) que possuem, 
por ordem judicial e mediante compromisso informarem o Juízo 
a respeito de ocorrência de determinados fatos, bem como do 
significado dos mesmos (parte narrativa da perícia e parte da 
aplicação dos conhecimentos técnicos, ou científicos, sobre 
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ditos fatos (MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, vol. II, 
Processo de Conhecimento, Ed. Revista dos Tribunais, 1978, p. 
315). 

 
Nesse sentido, o perito judicial é um profissional de nível superior, 

devidamente, registrado na entidade de classe competente, requisitado por juízes, 

promotores, conselhos tutelares entre outros, para que se pronuncie sobre 

determinado fato, mediante apresentação de um estudo social, parecer ou laudo 

técnico, denominado no mundo jurídico de PERÍCIA, no caso em tela, Perícia Social. 

 
Importante se faz transcrever as objeções de Carlos Simões (2008, pgs. 

505-506) a este entendimento: 

 

Já a perícia social é uma das técnicas do estudo social que 
pode ser executada como uma de suas fases, ou então, 
autonomamente, apenas para subsidiar, empiricamente, 
determinadas informações necessárias a um procedimento 
administrativo ou judicial. Em qualquer hipótese, deve ter seu 
objeto previamente delimitado de forma rigorosa, a ele devendo 
o profissional se ater estritamente, por meio do levantamento 
de dados empíricos, necessários à elaboração de um relatório 
social; que é por sua vez, a descrição, ordenação, 
sistematização e classificação desses dados, de modo a 
propiciar a qualificação da situação social, que será objeto de 
decisão administrativa ou judicial. (CURSO DE DIREITO DO 
SERVIÇO SOCIAL. 2ªed. São Paulo: Cortez). 

 
No âmbito do processo judicial é admitido que as partes se utilizem de 

todos os meio legais, assim como, moralmente legítimos para provar a verdade dos 

fatos em que se funda a ação ou a defesa (PARECER JURÍDICO nº 25/98 – CFESS, 

p.2). 

 
Nesse caminho, entre as provas possíveis de serem produzidas, estão a 

prova documental, a prova testemunhal e no caso em tela a prova pericial.  

 
Assim sendo, aduz o artigo 420 do CPC, in verbis: 

 
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou 
avaliação. 
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando: 
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I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de 
técnico; 
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; 
III - a verificação for impraticável. 

 

Logo, como os demais meios de prova, a perícia funciona como elemento 

que contribui para a formação da convicção do juiz sobre a existência ou de 

determinado fato. Atualmente, a habilidade exigida de um perito, deve advir não 

somente da experiência, mas também e principalmente pelo conhecimento técnico e 

científico. 

 
Comentando o artigo supramencionado Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero (2008, p. 402) lecionam: 

 
Prova pericial é o meio de prova que visa propiciar ao órgão 
jurisdicional a compreensão de determinado fato no processo 
mediante a utilização de conhecimento técnico especializado de 
outrem. Consiste em exame, vistoria ou avaliação e é levada a 
efeito pelo perito (arts 145-147, CPC). (MARINONI, Luiz 
Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil - 
Comentado artigo por artigo. 1ªed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais). 

 
Com efeito, em razão de tais argumentos, a prova pericial é cabível 

sempre que a prova de alegação de fato em juízo depender de conhecimento técnico 

especializado. Será indeferida, entretanto, se for desnecessária em vista de outras 

provas produzidas nos autos ou quando a verificação do fato for impraticável. 

 
Dessa forma, a prova pericial é elaborada por profissional, especialista em 

alguma área do conhecimento humano, com a finalidade de auxiliar o juiz no 

esclarecimento da questão em litígio, no intuito de alcançar um julgamento mais justo 

e acertado. 

 
Eugênio Pacelli de Oliveira (2006, p.359), ao tratar da matéria ressalta: 
 

A prova pericial, antes de qualquer outra consideração, é uma 
prova técnica, na medida em que pretende certificar a 
existência de fatos cuja certeza, segundo a lei, somente seria 
possível a partir de conhecimentos específicos. Por isso, 
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deverá ser produzida por pessoas, devidamente habilitadas, 
sendo o reconhecimento desta habilitação feito normalmente na 
própria lei, que cuida das profissões e atividades 
regulamentadas, fiscalizadas por órgão regionais e nacionais 
(CURSO DE PROCESSO PENAL. 6ª ed. Belo Horizonte: Del 
Rey). 
 

O renomado jurista, sustenta ainda que: 

 
A atividade desenvolvida pelos peritos (e pelos intérpretes) é 
eminentemente técnica e destina-se à formação do 
convencimento judicial na apreciação da prova, o que, por si só, 
é suficiente para dimensionar a sua importância e a 
necessidade de acautelamento quanto à legalidade do serviço 
prestado (p. 410). 

 

Nessa perspectiva, a prova pericial é uma prova técnica, na medida em 

que busca garantir a existência de acontecimentos cuja certeza, conforme a 

legislação preceitua, apenas seria possível, mediante conhecimentos específicos.  

 
De tal modo, a participação do Perito Judicial, como auxiliar da justiça, é 

de grande relevância na prestação jurisdicional quando a prova do fato depender de 

conhecimento técnico ou científico. 

 
Salutar dizer que, o art. 421 do CPC preleciona: 
 

Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo 
para a entrega do laudo.  
§ 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da 
intimação do despacho de nomeação do perito: 
I - indicar o assistente técnico; 
II - apresentar quesitos. 
§ 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá 
consistir apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos 
assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento 
a respeito das coisas que houverem informalmente examinado 
ou avaliado. 

 

A designação, nomeação ou indicação do perito, conforme o caso, 

dependerá do objeto da matéria do conhecimento técnico e científico versado 

naquela demanda. Neste sentido podem, portanto, ser nomeados como peritos: 
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engenheiros, contadores, médicos, psicólogos, assistente sociais etc, quando a 

matéria processual versar sobre a área de formação pertinente a um deles 

(PARECER JURÍDICO nº 25/98 – CFESS, p.2). 

 
Aliás, nesse ponto, Guilherme de Souza Nucci (2006, p.531), jurista 

brasileiro, a respeito da definição quanto à figura do perito leciona: 

 
É o especialista em determinada matéria, encarregado de servir 
como auxiliar da justiça, esclarecendo pontos específicos 
distantes do conhecimento jurídico do magistrado. O perito 
pode ser oficial – quando funcionário do Estado -, sendo-lhe 
dispensado o compromisso, pois investido na função por lei, ou 
nomeado pelo juiz , quando deverá ser compromissado a bem 
desempenhar sua função. (MANUAL DE PROCESSO PENAL E 
EXECUÇÃO PENAL. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais). 

 

Destarte, o profissional no desempenho da função pericial deve considerar 

os efeitos em benefício da sociedade, propiciando bem-estar a todos que têm 

interesse na resolução da controvérsia. As características de excelência moral, 

intelectual e técnica são condições indispensáveis para o encargo a ser confiado pelo 

Juízo.  

 
A seu turno, assinala Eugênio Pacelli de Oliveira (2006, p. 410), em dois 

parágrafos merecedores de registro: 

 
[...] os peritos são, em regra, oficiais, isto é, integrantes da 
Administração Pública, com funções e atribuições de natureza 
igualmente públicas. Mas ainda que não se trate de peritos 
oficiais e, sim, de particulares, portadores da idoneidade e da 
habilitação técnica exigida pelo § 1º do art.159 do CPP, na 
ausência dos primeiros estarão todos eles submetidos à 
disciplina judiciária (art. 275), em razão de estarem exercendo 
função pública, de baixo, pois, do princípio da legalidade que 
norteia a Administração Pública. 

 
Por disciplina judiciária deve-se entender a submissão aos 
poderes de direção do processo que a lei comete ao juiz 
devendo os peritos (e intérpretes) acudir às intimações da 
autoridade judiciária, bem como observar os prazos fixados 
para a elaboração de seu trabalho (art. 277).  
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No mesmo diapasão, é consabido que o perito é tido como OFICIAL , 

quando aprovado em concurso público, ou seja, quando investido na função por lei. 

Em sua grande maioria, são pessoas que executam a atividade por profissão e 

integram órgão especial do Estado, destinado exclusivamente a elaborar perícias.  

 
Já os peritos NÃO OFICIAIS , são os não concursados, ou seja, aqueles 

nomeados pelo juiz. Por essas razões, prestam compromisso todas as vezes que 

nomeados. 

 
De tal modo, somente quando e onde não existir peritos oficiais deverá o 

juiz indicar duas pessoas, devidamente, graduadas em um curso superior, de 

idoneidade reconhecida e com conhecimento sobre o assunto, no intuito de elaborar 

o trabalho que o caso requer. 

 
É de se observar, por conseguinte, o art. 5º, inciso IV da Lei nº 8.662/93 

que, dispõe sobre a profissão da (o) Assistente Social, vejamos: 

 

Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social;  

 

Assim, dentre as atribuições privativas do (a) assistente social, cumpre 

assinalar a do artigo supramencionada, bem como, entre as competências estatuídas 

a tais profissionais, descritas no art. 4º do referido diploma legal destaca-se a do 

inciso XI, ou seja, “realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de 

benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, 

empresas privadas e outras entidades”. 

 

Nessa esteira ressalvamos o entendimento da Dra. Eunice Teresinha 

Fávero (2007, p. 35): 

 

Essas normas e fundamentos dizem respeito aos meios 
necessários de serem dominados para o competente exercício 
profissional. Dominar os meios implica no domínio de um poder. 
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Poder dado pelo saber profissional, que, no caso do Judiciário, 
soma-se ao poder inerente à natureza institucional, que é um 
poder de julgamento, de decisão a respeito da vida dos sujeitos. 
(O ESTUDO SOCIAL EM PERÍCIAS, LAUDOS E 
PARECERES TÉCNICOS: contribuição ao debate no 
judiciário, no penitenciário e na previdência 
social/Conselho Federal de Serviço Social. 7ªed. São 
Paulo: Cortez). 

 

Ainda sobre o assunto, uma das atribuições privativas do assistente social 

é o estudo social, de extrema relevância, porque se constitui um dos principais 

fundamentos das decisões sobre a vida das pessoas interessadas em procedimentos 

administrativos ou judiciais (Fávero, 2004). A característica fundamental desse 

estudo é que ele não decidiu sobre o respectivo objeto. Sua função é emitir um 

parecer, à autoridade administrativa ou judicial que o requisitou (SIMÕES, Carlos. 

CURSO DE DIREITO DO SERVIÇO SOCIAL. 2ªed. São Paulo: Cortez. 2008, p. 504). 

 
Impende verificar que a Resolução CFESS nº 273/93 - Código de Ética 

Profissional dos Assistentes Sociais, ao tratar das “Dos Direitos e das 

Responsabilidades Gerais do Assistente Social”, estabelecendo no artigo 2º, alínea 

“h”: 
 

Art. 2º - Constituem direitos do assistente social: 
h) ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo 
obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as 
suas atribuições, cargos ou funções; 

 
Também é mister ressaltar o Capítulo VI do diploma legal supracitado que, 

versa sobre as “Relações do Assistente Social com a Justiça” estabelecendo em seu 

artigo 19, alínea “a”: 
 

Art. 19 - São deveres do assistente social: 
a) apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de 
perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou 
depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência 
profissional e violar os princípios éticos contidos neste Código.  

 
Numa visão concreta, da aplicação dos princípios que regem o Serviço 

Social, destaca-se em especial, o que dispõe sobre o compromisso com a qualidade 
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dos serviços prestados à população e com aprimoramento intelectual, na perspectiva 

da competência profissional. 

 
Nesse caminho, as normas, diretrizes e princípios instituídos pela 

legislação profissional norteiam, portanto, as ações dos (as) assistentes sociais, tanto 

as de abrangência coletiva, como as que atingem, especialmente, indivíduos ou 

famílias. 

Em suma, o perito é o olho técnico do Juiz, cabendo-lhe a análise 

desapaixonada da matéria de fato, abstendo-se de manifestar-se sobre matéria de 

direito ou fazer conclusões que possam induzir em erro o Juiz da causa, por 

conterem juízo de valor, mesmo que velado. Às partes e ao Ministério Público, se for 

o caso, sob a presidência do Juiz da causa, cabe orientar o curso da prova através 

de quesitos objetivos que removam a cortina de fumaça existente sobre a matéria de 

fato, não imputando ao perito a responsabilidade de dar rumo definitivo à solução do 

conflito. 

 
Por conseqüência, o juiz só pode alçar mão para compreensão do 

problema posto em juízo de regras de experiência técnica se o conhecimento 

técnico-científico demandado para o seu deslinde, dada a sua complexidade, não 

constituir apanágio de especialistas. O domínio de aplicação das regras de 

experiência técnica restringe-se ao conhecimento técnico-científico já vulgarizado no 

patrimônio cultural do homem médio. Por essa razão ressalva o art. 335, CPC, a 

aplicação das regras de experiência técnica quando for o caso de prova pericial. 

Trata-se de providência erigida em função do direito fundamental ao contraditório 

(art. 5º, LV, CRFB), entendido como a possibilidade deferida às partes de participar 

na formação da prova técnica. Sendo essa necessária, a aplicação de regras de 

experiência técnica não pode suplantá-la. Não pode o juiz, ainda, entendendo 

insuficiente eventual laudo pericial realizado no processo, superá-lo com a aplicação 

de regras de experiência técnica. Tem, nesse caso, de determinar nova perícia (STJ, 

1ª Turma, REsp 750.988/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.08.2006, DJ 25.09.2006, 

p.236). 
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A perícia, por sua própria característica de busca e demonstração da 

verdade, a ser utilizada na promoção da justiça, depende, primordialmente, de dois 

atributos fundamentados, quais sejam, o alto grau de conhecimento técnico da 

matéria a ser examinada, de forma que o perito possa ser definido como um "expert" 

e o outro, aliás, milenarmente conhecido, a honestidade assim praticada no seu mais 

alto sentido afetivo, emocional e moral. 

 

Deste modo, a (o) assistente social requisitada (o) pelo Poder Judiciário, 

mas que não possui nenhum vínculo empregatício, vínculo estatutário ou de natureza 

assemelhada, com a instituição requisitante, ou seja, como dito anteriormente, os 

chamados PERITOS NÃO OFICIAIS , não são obrigados a acatar tal solicitação, 

desde que tenham uma justificativa plausível para tal recusa, conforme preleciona o 

próprio art. 146 do CPC: 

 

Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo 
que Ihe assina a lei , empregando toda a sua diligência; pode, 
todavia, escusar-se do encargo alegando motivo legí timo.  
(grifo nosso) 

Parágrafo único. A escusa será apresentada dentro de 5 (cinco) 
dias, contados da intimação ou do impedimento superveniente, 
sob pena de se reputar renunciado o direito a alegá-la (art. 
423). 
 

Art. 423. O perito pode escusar-se (art. 146), ou ser recusado 
por impedimento ou suspeição (art. 138, III); ao aceitar a 
escusa ou julgar procedente a impugnação, o juiz nomeará 
novo perito.  

 
A escusa, ou seja, a justificativa deverá ser apresentada no prazo de 5 

(cinco) dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da 

intimação ou do surgimento do motivo legítimo, sob pena de se reputar renunciado o 

direito de alegá-la, conforme determina o artigo 423 do CPC. 

 
Ressalva-se, contudo que o não acatamento deverá ser, devidamente, 

justificado, por escrito, fundamentando os motivos para tal decisão e protocolado no 

órgão solicitante, consoante determina a legislação. 
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Dessa forma, nomeado o perito, esse tem o dever de cumprir o seu ofício 

empregando toda sua diligência, independentemente de compromisso (art. 422, 

CPC). Pode, no entanto, escusar-se do encargo alegando motivo legítimo. Motivo 

legítimo é qualquer um dos que mencionam os artigos 134 e 135 do CPC. Também é 

legítima a escusa por motivo de saúde ou pela necessidade de ausentar-se da 

comarca ou sbseção judiciária. (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. 

Código de Processo Civil - Comentado artigo por artigo. 1ªed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2008, p 187). 

 
Dessa maneira, o perito cumprirá, cuidadosamente, a incumbência que lhe 

foi atribuída, desvinculado da existência do termo de compromisso. Logo, não há a 

exigência da assinatura do presente termo nos autos do processo em que atuará. 

 
Insta ressaltar que, o impedimento e a suspeição do perito devem ser 

alegados na forma do artigo 138, § 1º, CPC, in verbis: 

 

Art. 138. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de 
suspeição : 
III - ao perito;                                                             (grifo nosso) 
§ 1o A parte interessada deverá argüir o impedimento ou a 
suspeição, em petição fundamentada e devidamente 
instruída, na primeira oportunidade em que Ihe coub er falar 
nos autos ; o juiz mandará processar o incidente em separado e 
sem suspensão da causa, ouvindo o argüido no prazo de 5 
(cinco) dias, facultando a prova quando necessária e julgando o 
pedido.                                                                       (grifo nosso) 

 
Destarte, importante se torna ressalvar o entendimento jurisprudencial, 

atinente ao tema: 

 
Ao perito e ao intérprete aplicam-se os motivos de impedimento 
e suspeição. Ao assistente técnico não. O fato de o perito ter 
posicionamento conhecido e favorável à tese de uma das partes 
não caracteriza sua parcialidade (STJ, 4ª Turma, Resp 
571.669/PR, rel. Min. César Asfor Rocha, j. em 14.09.2006, DJ 
25.09.2006). 
Já se decidiu que, à vista da taxatividade das hipóteses de 
impedimento e suspeição, não se pode considerar o perito 
suspeito por simplesmente já ter trabalhado, em época anterior, 
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para uma das partes do processo (STJ, 1ª Turma, Ag. 
430.547/PRR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.05.2002, DJ 
23.05.2002). 

 
A parte á argüir o impedimento ou a suspeição em requerimento 
fundamentado e devidamente instruído na primeira 
oportunidade em que lhe couber falar nos autos, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias (STJ, 2ª Turma, REsp 539.595/RJ, rel. 
Min. Eliana Calmon, j. em 21.06.2005, DJ 30.06.2005). 

 

No que diz respeito, sobretudo, ao prazo estipulado para apresentar o 

laudo, compete ao juiz não apenas nomear o perito, mas também, estipular o tempo 

para a entrega do mesmo, consoante preleciona o art. 423 do CPC. Contudo, poderá 

haver prorrogação desse prazo, segundo os artigos 432 e 433, do referido diploma 

legal, in fine: 

 

Art. 432. Se o perito, por motivo justificado, não puder 
apresentar o laudo dentro do prazo , o juiz conceder-lhe-á, 
por uma vez, prorrogação , segundo o seu prudente arbítrio. 
(grifo nosso) 

 
Art. 433. O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo 
fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da 
audiência de instrução e julgamento.                       (grifo nosso) 

 

Pelo que se observa, então, partindo da hipótese de que o laudo pericial 

pode não ser apresentado no prazo definido pelo juiz, conforme disciplina o art. 432 

do CPC, e que, existindo “motivo justificado”, o juiz concederá prorrogação para 

entrega do referido documento, tudo “segundo o seu prudente arbítrio”. 

 
Em outras palavras, se há “motivo justificado” para a não-entrega do laudo 

pericial no tempo determinado, o juiz precisa examinar a situação “segundo o seu 

prudente arbítrio”, só então deliberará se deve conferir prorrogação, no que pertine a 

apresentação do laudo pericial. 

 
Nesse contexto, o magistrado analisará o caso concreto, no intuito de 

decidir, motivadamente, se é justificável ou não a concessão de prorrogação. 
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O perito apresentará o laudo em cartório ou secretaria no prazo fixado pelo 

juiz. Impõe-se, em todo caso, que o faça com a antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência de instrução e julgamento. Isso porque é imprescindível possibilitar 

às partes prazo adequado para ciência dos termos do laudo, apresentação de 

pareceres de seus assistentes técnicos (art. 433, parágrafo único, CPC) e 

oportunidade para formulação de pedido de esclarecimentos (art. 435, CPC), sob 

pena de surpresa (STJ, 2ª Turma, REsp 686.795/MG, rel. Min. Castro Meira, j. em 

04.05.2006, DJ 17.05.2006, p.117) e conseguinte ofensa ao contraditório (STJ, 4ª 

Turma, REsp 421.342/AM, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 11.06.2002, 

DJ 25.11.2002, p.240). 

 
No que tange ao pagamento dos honorários periciais, transcrevemos na 

íntegra o posicionamento de MARINONI e MITIDIERO (2008, p.405): 

 

Os honorários periciais devem ser fixados previamente à 
entrega do laudo em juízo. A antecipação das despesas 
inerentes à prova pericial e o pagamento dos honorários ao 
perito estão disciplinadas no art. 33, CPC. 

 

No entanto, caso a (o) profissional atenda o requerimento, poderá solicitar 

o arbitramento e, posterior pagamento dos honorários periciais, bem como, relatar 

todas as minúcias e complexidades do trabalho a ser  executado (inclusive é 

assegurado a profissional o acesso aos autos do inq uérito, caso seja 

necessário para a realização da perícia), principal mente, no que pertine ao 

prazo necessário para realização dos serviços, com base nas Resoluções 

CFESS nº 418/2001, 467/2005 e no art. 33 do CPC , in fine: 

 

Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente 
técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte 
que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido 
por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. 

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 perito após a 
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apresentação do laudo, facultada a sua liberação parcial, 
quando necessária. 

 
Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os 

honorários periciais devem ser definidos de modo que não sejam abusivos, a ponto 

de cercear o direito de defesa da parte requerente, e tampouco aviltante, de forma 

que não remunere condignamente o trabalho sério do profissional especializado. 

 
Mister dizer ainda que, a cobrança dos honorários periciais segue a 

“Tabela Referencial de Honorários de Serviço Social  – TRHSS” , instituída pelo 

Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, em 2001, tendo entre outras 

atribuições, determinar o valor da hora técnica, fixando o valor mínimo a ser cobrado, 

servindo de parâmetro para prestação dos serviços da Assistente Social, em virtude 

da sua caracterização como perita não oficial.  

 
Ressalta-se que, o valor dessa hora técnica é corrigido anualmente com 

base nos Índices do Custo de Vida - ICV e do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE. 

 
Convém apontar, ainda, a existência de duas Resoluções do Conselho da 

Justiça Federal que tratam, exatamente, do arbitramento de honorários, são elas: 

 
 Resolução nº 558, de 22 de maio de 2007  dispondo sobre o pagamento 

de honorários de advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em 

casos de assistência judiciária gratuita, e disciplina os procedimentos relativos ao 

cadastramento de advogados voluntários e dativos no âmbito da Justiça Federal de 

primeiro e segundo graus e dos Juizados Especiais Federais. 

 
Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007 que trata dos procedimentos 

relativos aos pagamentos de honorários de advogados dativos e de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da jurisdição delegada, e dá outras 

providências.  

Portanto, a fixação dos honorários periciais torna-se indispensável, tendo 

em vista o fato das (dos) profissionais requisitados, em sua grande maioria, SEREM 
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PERITOS NÃO OFICIAIS , bem como, conceber que, somente, através do 

arbitramento dos mesmos poderão as (os) assistentes sociais executar os serviços 

solicitados, consoante estatuem a legislação, doutrina e jurisprudência atinente ao 

assunto. (reformular e acrescentar a questão da negociação das condições de 

trabalho da tabela e o acesso ao processo) 

 
Ante o exposto, submetemos o presente parecer jurídico para apreciação 

desta Comissão, bem como, do Conselho Pleno e, havendo acatamento do referido 

documento, OPINAMOS pelo seu encaminhamento aos profissionais inscritos neste 

CRESS. 

 

É o parecer. 

S.M.J. 

 

Ana Nísia V. C. F. Lima. 
Assessora Jurídica do CRESS 2ª Região/MA 

OAB/MA nº 7.042 


