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PARECER JURÍDICO 

 

EMENTA:  OBRIGATORIEDADE DE INDICAÇÃO DE PERITO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL 

 

INTERESSADO:  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCISCO SÁ – MG   

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se da consulta proferida pela Secretaria de Saúde de FRANCISCO SÁ – MG acerca da obrigatoriedade 

da secretaria indicar peritos, ante a determinação do MM Juiz de Direito da Comarca. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, devemos observar as normas processuais que tratam da prova pericial e do perito: 

O perito é pessoa provida de conhecimentos técnicos ou científicos, que 

atua no processo como auxiliar do juízo exatamente para fornecer ao 

juiz os critérios técnicos e/ou científicos que não sejam do domínio do 

magistrado (art. 145, CPC). 

A atuação do perito, portanto, surge a partir da necessidade de produzir provas, dentro do processo civil. 

(art. 212, CC, e art. 420, CPC).  

Diante da constituição do meio de prova, no Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova 

do fato constitutivo de seu direito, enquanto que ao réu toca o ônus de provar os fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos opostos ao fato constitutivo alegado pelo autor (art. 333, CPC). 

Assim sendo, a parte que tem interesse na produção da prova deve requerê-la ao juízo e, ao ser deferida, 

compete à parte que requereu a prova adiantar as respectivas despesas (arts. 19 e 33, CPC), cabendo ao 

final ao vencido arcar em definitivo com o custo da prova (art. 20, CPC). 

O perito, como auxiliar do juízo, é por este escolhido, ou seja, é nomeado pelo juiz por se tratar de 

técnico da confiança do juízo, dentro de uma espécie de discricionariedade judicial (arts. 145, §§ 1º e 3º, 

e 421, CPC). 

 “Nesses casos, o perito, além de relatar os fatos, formula, 

justificadamente, conclusões, pareceres, mesmo conselhos e 

advertências. Sua figura, no exercício dessa função, se aproxima à do 

juiz, razão pela qual se denomina perito judicante” (Moacyr Amaral 

Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. IV, 7ª ed., 

1994, p. 318). 
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Por isso, aplica-se ao perito, as normas relativas à isenção ou imparcialidade do juízo, conforme causas de 

impedimento e suspeição arroladas nos arts. 134 e 135 do CPC (art. 138, III, CPC), bem como àquelas 

respeitantes a impedimento e suspeição de testemunhas, consoante precisa lição de Moacyr Amaral 

Santos: 

“Parece-nos, assim, que perdura a regra que autoriza a recusa do perito 

pelas mesmas causas que justificam a recusa de juízes e testemunhas, 

Por outras palavras, a recusa poderá fundamentar-se numa das 

hipóteses dos arts. 134 e 135 ou numa das hipóteses do art. 405, §§ 2º e 

3º” (ob. cit., p. 325). 

Na demonstração da não existência de obrigatoriedade do Município indicar peritos para atuarem como 

assistentes judiciais, análogamente, temos que o Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu, por 

maioria de votos, que o Estado, mesmo nas hipóteses em que não é parte quando a determinação advém 

no âmbito de processos em que deferida assistência judiciária, não pode ser obrigado a fornecer servidor 

público para funcionar como perito, por falta de previsão legal. Tenha-se a ementa do precedente: 

“Mesmo sendo dever do Estado arcar com os custos para realização da 

prova pericial requerida pelo beneficiário da justiça gratuita, não é 

razoável, até mesmo por falta de previsão legal, impor-se ao Advogado-

geral do Estado a obrigação de disponibilizar um servidor público para 

realizar a perícia, razão por que deve o magistrado averiguar se algum 

dos peritos cadastrados em juízo tem condições de realizar o trabalho 

técnico, recebendo os honorários ao final do feito, pagos pela parte 

vencida ou pelo Estado” (AI 2.0000.00.512357-5/000, DJMG 

14.01.2006). 

Confiram-se, ainda, os votos vencedores: 

a) (...) Em casos como o dos autos, deve o magistrado averiguar se algum dos peritos cadastrados no 

juízo tem condições de realizar o trabalho técnico, recebendo os honorários ao final do feito, pagos 

pela parte vencida, ou pelo Estado, se o perdedor for o beneficiário da justiça gratuita; ou então, 

oficiar o conselho profissional respectivo, para o desempenho do encargo de perito, de acordo com 

o disposto no artigo 14, da Lei 1.060/50” (AI 2.0000.00.512357-5/000, DJMG 14.01.2006); 

b) (...) devendo o magistrado condutor do processo indicar, dentre os peritos cadastrados em sua vara, 

aquele que deverá proceder à perícia necessária ao deslinde da questão, isso porque, na nomeação de 

expert para realizar a perícia, não se deve ter em conta apenas a remuneração que o referido perito 

irá receber ou auferir com o seu trabalho, mas, também, o exercício deverá ser revestido de múnus 

que cada um deve suportar no auxílio da Justiça” (AI 2.0000.00.512357-5/000, DJMG 14.01.2006). 

Destarte, não se pode deixar de observar que, como sabido, a Administração encontra-se submetida 

estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, CF).  
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Ora, como não se encontra legalmente prevista como competência ou função do cargo dos servidores 

públicos em questão a realização de periciais judiciais, não se pode, sem ferir o princípio da legalidade, 

designá-los judicialmente para, na condição de servidores municipais, realizarem periciais judiciais. 

3. CONCLUSÃO 

O perito é auxiliar do juízo, e é por este escolhido, ou seja, é nomeado pelo juiz por se tratar de técnico da 

confiança do juízo, dentro de uma espécie de discricionariedade judicial (arts. 145, §§ 1º e 3º, e 421, CPC). 

E assim, deve o magistrado averiguar se algum dos peritos cadastrados em juízo tem condições de realizar 

o trabalho técnico, recebendo os honorários ao final do feito, pagos pela parte vencida. 

 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

  


