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RESUMO 

 
O presente trabalho trata da relação entre o acesso à Justiça e a produção de 
provas periciais pelos beneficiários da justiça gratuita, no âmbito da justiça estadual 
do Ceará. Para tanto, avaliamos a legislação processual civil vigente, a doutrina e a 
jurisprudência sobre o tema, bem como as Resoluções nº. 127 do CNJ e nº. 10, do 
Órgão Especial do TJCE. Por derradeiro, o trabalho possui o fito de analisar a atual 
situação na justiça estadual, no que tange a produção de provas periciais pelos 
necessitados, a partir da análise de alguns processos exemplos e, ainda, apresentar 
críticas sobre o procedimento de produção de provas e as possíveis soluções para 
nossa sistemática processual. 
 
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Produção de provas periciais. Beneficiário da 
justiça gratuita. Resolução nº. 127 do CNJ. Resolução nº. 10, do Órgão Especial do 
TJCE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The present work deals with the relation between access to justice and expert 
evidence production by the beneficiaries of free justice within the state courts of 
Ceará. We evaluated the current civil procedure legislation, doctrine and 
jurisprudence on the subject, as well as Resolutions nº 127 of CNJ and nº. 10, of the 
Special Body of TJCE. Finally, the work has the aim to analyze the current situation 
in the state courts, with respect to expert evidence production for the disadvantaged, 
from the analysis of some examples processes and, also, to present criticism about 
the procedure of producing evidence and possible solutions to our procedure system. 
 
Keywords: Access to Justice. Expert evidence. Beneficiary of free justice. Resolution 

nº. 127 CNJ. Resolution nº. 10 of the Special Body of TJCE. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar o acesso à 

justiça aos beneficiários da justiça gratuita, diante da atual sistemática de prova 

pericial e sua aplicação pela justiça estadual do Ceará.  

Inicialmente, é necessário averiguar que o acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, 

da CF/88) e a assistência jurídica integral (Art. 5º, LXXIV, da CF/88) são direitos 

fundamentais, garantidos constitucionalmente e imprescindíveis aos indivíduos e a 

um Estado Democrático de Direito e, por estar inserido na Constituição, vincula os 

Poderes Públicos, dentre eles o Judiciário, que tem a tarefa de defender os direitos 

violados ou ameaçados de lesão, sendo a defesa dos direitos fundamentais a sua 

função basilar. 

Em segundo lugar, é importante apresentar alguns conceitos jurídicos 

ligados ao tema, tais como acesso à justiça, prova, prova pericial, ônus da prova, 

beneficiários da justiça gratuita, assistência jurídica, dentre outros.     

Busca-se averiguar como os insuficientes de recursos financeiros estão 

obtendo o pleno acesso à justiça, principalmente, no tocante à produção de provas 

periciais, que, em alguns casos, são indispensáveis para demonstração de seus 

direitos.  

Também é crucial a investigação sobre como a jurisprudência está 

aplicando as normas constitucionais e processuais pertinentes à temática e de que 

forma isso pode alterar o desfecho do processo, principalmente, no que diz respeito 

aos insuficientes de recursos, que dependem da boa aplicação das normas 

supracitadas. 

Outro ponto relevante da pesquisa é a análise do artigo 146, do Código 

de Processo Civil, que permite a escusa dos peritos nomeados, bem como as 

demais legislações referentes ao tema, tais como os procedimentos de produção de 

provas elencados no CPC e a Lei nº 1.060/1950, que trata da assistência judiciária 

aos necessitados.   

Ainda é feita uma abordagem crítica das recentes Resoluções nº 127 do 

CNJ e nº 10, do Órgão Especial do TJCE e suas influências, na prática, para garantir 

o pleno acesso à justiça aos beneficiários da justiça gratuita.  

Frise-se que o presente trabalho utiliza-se da pesquisa de campo em sua 

metodologia, tendo como delimitação a justiça estadual do Ceará, mais 
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precisamente, os processos de números 784413-60.2000.8.06.0001, 6844-

09.2009.8.06.0001, 502313-32.2000.8.06.0001 e 412062-65.2000.8.06.0001, todos, 

da 24ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza.  

Por fim, busca-se analisar a garantia do acesso à justiça em face da 

sistemática atual de produção de prova pericial para os beneficiários de justiça 

gratuita no âmbito da justiça estadual do Ceará, baseando-se no trâmite dos 

processos suso mencionados, bem como apresentar ideias para que o direito 

fundamental ora debatido possa ser efetivamente garantido aos insuficientes de 

recursos.   
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2 ACESSO À JUSTIÇA 

 

O acesso à justiça é um dos temas mais relevantes para o Direito, pois de 

nada adianta possuir um direito material perfeito e não garantir que o jurisdicionado 

possa, efetivamente, fazer uso de tal direito para dirimir os conflitos.   

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 trouxe diversas garantias 

fundamentais inerentes ao acesso à justiça, especialmente as inseridas no Art. 5º, 

de onde destacamos os incisos: XXXII, XXXIV, “a” e “b”, XXXV, LV, LXVIII, LXIX, 

LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVII e LXXVIII. Não podemos olvidar, ainda, das 

instituições do Ministério Público e da Defensoria Pública, previstos, 

respectivamente, no Art. 127 e 134, da nossa Lei Maior.   

A seguir, tratamos dos conceitos de acesso à justiça trazidos pela 

doutrina, da sua evolução desde os apontamentos de Cappelletti e Garth até a atual 

situação no Brasil e, por fim, relacionamos sua ligação com as provas periciais. 

 

2.1 Conceitos e considerações gerais  

  

Ao falar sobre referida temática, os nomes de Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth, autores da clássica obra “Acesso à Justiça”, merecem destaque, pois foram 

os autores que melhor desbravaram o tema, colhendo dados sobre o acesso à 

justiça e as formas que diversos países do mundo o tem garantido. 

Cappelletti; Garth (2002, p. 12) indicam uma definição de acesso à justiça, 

qual seja:  

 

O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 
fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico 
moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os 
direitos de todos.    

 

O acesso à justiça é, assim, uma peça fundamental em um sistema 

jurídico moderno que dá ao jurisdicionado a garantia e as ferramentas para o acesso 

pleno e igualitário ao Judiciário, superando a simples declaração de um direito formal 

de acesso. Voltando essa responsabilidade de efetivação ao Judiciário, corrobora 

com esse entendimento Sadek (2001, p.7): 

 

Os direitos são letra morta na ausência de instâncias que garantam o seu 
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cumprimento. O Judiciário, deste ponto de vista, tem um papel central. Cabe 
a ele aplicar a lei e, consequentemente, garantir a efetivação dos direitos 
individuais e coletivos. Daí ser legítimo afirmar que o Judiciário é o principal 
guardião das liberdades e da cidadania. No exercício de suas funções, o 
Judiciário, segundo prescreve a Constituição brasileira, tem duas faces: 
uma, de poder de Estado; outra de prestador de serviços. Tanto em um 
caso como no outro, há, primordialmente, a distribuição de justiça.  

 

Os estudos feitos por Cappelletti; Garth (2002, p. 13) buscavam, 

principalmente, melhorar as técnicas processuais, pois o direito material do acesso à 

justiça, o mero direito formal de acesso, já estavam garantidos pela maioria das 

constituições dos diversos países Ocidentais estudados à época da elaboração da 

citada obra. Nas palavras dos supracitados operadores do direito:  

 

O “acesso” não é apenas um direito social fundamental, crescentemente 
reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna 
processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento 
dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica. 

 

O acesso à justiça é, portanto, um direito fundamental e, mais ainda, é 

também um garantidor de outros direitos fundamentais, pois para alcançar estes é 

necessário possuir aquele. Neste sentido, Marmelstein (2009, p. 150-151) explana 

em sua obra Curso de Direitos Fundamentais:  

 

Essa esperança depositada nos juízes está normatizada no próprio rol de 
direitos fundamentais, através da consagração expressa de vários princípios 
constitucionais voltados à proteção judicial, tais como o acesso ao 
Judiciário, a inafastabilidade da tutela judicial, o direito de petição e de ação, 
o direito à tutela efetiva, rápida e adequada etc. No Brasil, todos esses 
princípios podem ser sintetizados em um único dispositivo constitucional: “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito” (art. 5º, inc. XXX, da CF/88). Pode-se dizer que a Constituição de 88 
acreditou no Poder Judiciário como instância última de proteção aos direitos 
fundamentais. (...) Nesse ponto, o constituinte percebeu que a 
concretização dos direitos fundamentais pressupõe o acesso à Justiça, 
como bem demonstrou Mauro Cappelletti.   
 

Também é relevante para a temática a identificação de quem pode ser 

beneficiário da justiça gratuita. A Lei 1.060/50, em seu Art.2º e parágrafo único, 

delimita:    

 

Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros 
residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar 
ou do trabalho. 
Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo 
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 
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processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou 
da família. 
 

Assim, todos aqueles estrangeiros residentes ou nacionais necessitados 

têm benefício à gratuidade, sendo necessitados aqueles que não podem arcar com 

as despesas processuais sem o prejuízo do sustento próprio ou familiar.  

Quando falamos de acesso à justiça, também não podemos deixar de 

apresentar os conceitos dos institutos da gratuidade de justiça e da assistência 

judiciária gratuita. Fontainha (2009, p. 87-88) indica a diferenciação entre os 

institutos:  

 

Inicialmente, cabe-nos tecer breve distinção entre os institutos de gratuidade 
de justiça (regida pela Lei nº 1.060/50) e da assistência judiciária. O primeiro 
garante ao litigante a gratuidade para a prática de todos os atos processuais 
(custas, taxa, honorários periciais, etc.), o que, como já vimos, não 
representam os gastos mais vultosos, eis que o beneficiário da gratuidade 
não é isento dos honorários advocatícios contratuais e de demais encargos 
necessários ao desenvolvimento da causa (um simples jogo de certidões e 
obtenção de outros documentos tendentes a formar a instrução probatória). 
Alguns serviços também encadeados no âmbito do acesso à justiça são de 
impossível obtenção ao beneficiário da justiça gratuita, como a prática de 
atos extrajudiciais e obtenção de consultoria, informação, orientação e 
aconselhamento jurídico. A assistência judiciária, além de englobar todos 
estes serviços, garante, ou ao menos possui a viabilidade jurídica para 
garantir o efetivo acesso inteiramente gratuito à justiça em seu aspecto mais 
amplo.  

 

Em outras palavras, quando falamos em gratuidade de justiça, estamos 

tratando de isenção das custas para a prática de todos os atos processuais para o 

devido andamento do processo. Por outro lado, quando tratamos do instituto da 

assistência judiciária gratuita, devemos compreender que o cidadão tem o direito de 

ser assistido por profissional habilitado no deslinde de sua causa. Atualmente, esse 

múnus é garantido ao jurisdicionado pela Defensoria Pública.  

Há, ainda, quem diference os institutos acima da assistência jurídica 

integral e gratuita que está inserido no Art.5º, LXXIV, da CRFB/88, pois seria este 

mais amplo, já que além de envolver a assistência judiciária gratuita, também 

englobaria a prestação de outros serviços jurídicos extrajudiciais. Assim entende, o 

jurista Dinamarco (2001, p. 672):  

 

Na ordem constitucional brasileira a assistência judiciária integra a ampla 
garantia de assistência jurídica integral, contida no capítulo onde se definem 
direitos e garantias individuais e coletivas (Const., art. 5º, inc. LXXI) – “o 
Estado prestará assistência jurídica integral aos que comprovarem 
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insuficiência de recursos”. Essa cláusula, redigida por esse modo na 
Constituição brasileira de 1988, é mais ampla do que as contidas nas 
Constituições precedentes porque inclui, além da garantia de meios para o 
acesso á justiça mediante o exercício do direito ao processo (assistência 
judiciária), a oferta de apoio para o correto e efetivo exercício dos direitos 
fora da esfera jurisdicional – orientação em contratos, providência 
extrajudiciais etc. Os dois pólos da assistência jurídica integral procuram 
cobrir toda a área das atividades que no exercício profissional remunerado 
integram a advocacia contenciosa e consultiva.   

 

O entendimento desses institutos serão de grande valia ao presente 

trabalho, na medida que o tema aborda de forma específica uma das isenções 

advindas da gratuidade da justiça (honorários periciais), mas sem deixar de 

relacioná-la com a assistência judiciária e jurídica.  

Em interessante passagem da sua obra “Acesso à Justiça”, Cappelletti; 

Garth (2002, p. 15) trazem importante reflexão, inclusive sobre a “efetividade”, que 

se infere da expressão “acesso efetivo à justiça”:  

 

A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia 
ser expressa como a completa “igualdade de armas” – a garantia de que a 
conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes 
antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e 
que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos. Essa 
perfeita igualdade, naturalmente, é utópica. As diferenças entre as partes 
não podem jamais ser completamente erradicadas. A questão é saber até 
onde avançar na direção do objetivo utópico e a que custo. Em outras 
palavras, quantos dos obstáculos ao acesso efetivo à justiça podem e 
devem ser atacados? A identificação desses obstáculos, 
consequentemente, é a primeira tarefa a ser cumprida.  

 

Importante tratar, portanto, sobre as barreiras do acesso efetivo à justiça 

identificadas por Mauro Cappelletti e Bryant Garth - que são as problemáticas das: 

custas judiciais, possibilidade das partes e os problemas especiais dos interesses 

difusos – trazendo-as para o contexto brasileiro atual.  

 

2.2 Das barreiras ao acesso à Justiça trazidas por Cappelletti e Garth 

 

Cappelletti e Garth identificaram alguns obstáculos ao acesso efetivo à 

justiça, principalmente, aqueles que podem ser alterados para que se possa oferecer 

uma maior igualdade para as partes durante o litígio. 

Os citados juristas apontaram como barreiras a serem transpostas: as 

custas judiciais, a possibilidade das partes e os problemas especiais dos interesses 

difusos. 
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2.2.1 Das custas judiciais 

 

As custas judiciais em sentido amplo (custas para os atos processuais + 

honorários advocatícios) são muito caras e não podem ser arcadas por boa parte da 

população. Assim, desde muito tempo, os juristas procuram meios de garantir que 

esse fato não impeça que à Justiça chegue aos necessitados.   

Cappelletti e Garth também observaram, na época, que as pequenas 

causas mereciam uma atenção diferenciada, pois havia situações que o valor para 

intentar a ação era mais caro do que o valor pleiteado pelo jurisdicionado.  

Outro ponto analisado pelo jurista foi a questão temporal relacionada à 

solução judicial. Demonstrou-se que se a solução demora, a parte economicamente 

mais fraca acaba prejudicada, pois não pode competir em pé de igualdade para se 

sustentar no processo, o que acarreta a desistência da ação ou a aceitação de 

acordos injustos, por parte do hipossuficiente.  

 

2.2.2 Das possibilidades das partes 

 

Nas explicações de Cappelletti; Garth (2002, p.21):  

 

As possibilidades das partes como ficou demonstrado por uma recente linha 
de pesquisa, de crescente importância, é o ponto central quando se cogita 
da denegação ou da garantia de acesso efetivo. Essa expressão, utilizada 
pelo Prof. Marc Galanter, repousa na “noção de que algumas espécies de 
litigantes... gozam de uma gama de vantagens estratégicas” (23). Devemos 
reconhecer que o estudo das vantagens e desvantagens estratégicas está 
apenas começando e é difícil avaliá-las com precisão. No entanto, podemos 
não só isolar algumas das vantagens e desvantagens básicas para 
determinados litigantes, senão também, aventurar algumas hipóteses com 
base em pesquisas sociológicas recentes e altamente sugestivas.  

 

Os autores apresentam três situações que advém das possibilidades das 

partes: recursos financeiros, aptidão para reconhecer um direito e propor uma ação 

ou sua defesa e litigantes “eventuais” e “habituais”. 

 

2.2.2.1 Da influência financeira no resultado do processo 

 

Na explicação de Cappelleti (apud CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p. 21-

22), o fator recurso financeiro traz vantagens patentes aos mais abastados, bem 
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como, um juiz pouco ativo, segundo Homberger (apud CAPPELLETTI; GARTH, 

2002, p. 21-22), agravam o problema:  

 

Pessoas ou organizações que possuam recursos financeiros consideráveis 
a serem utilizados têm vantagens óbvias ao propor ou defender demandas. 
Em primeiro lugar, elas podem pagar para litigar. Podem, além disso, 
suportar delongas do litígio. Cada uma dessas capacidades, em mãos de 
uma única das partes, pode ser uma arma poderosa; a ameaça de litígio 
torna-se tanto plausível quanto efetiva. De modo similar, uma das partes 
pode ser capaz de fazer gastos maiores que a outra e, como resultado, 
apresentar seus argumentos de maneira mais eficiente. Julgadores 
passivos, apesar de suas outras e mais admiráveis características, 
exacerbam claramente esse problema, por deixarem às partes a tarefa de 
obter e apresentar as provas, desenvolver e discutir a causa. 

 

De fato, aquele que possui mais recursos para investir no processo terá 

mais formas de tentar garantir a demonstração de sua tese jurídica, inclusive com 

relação à apresentação de provas periciais em valores bem acima da possibilidade 

da parte hipossuficiente. 

Dessa forma, minimizar essa diferença de vantagens entre o abastado e o 

necessitado também é um dos obstáculos a ser superado para que se possa garantir 

o acesso à justiça. 

 

2.2.2.2 A capacidade pessoal da parte como fator diferencial 

 

A capacidade pessoal da parte de entender se tem ou não Direito para 

propor ou se defender também faz a diferença numa relação processual. Apesar de 

ser mais comum que a falta dessa capacidade aconteça em pessoas necessitadas, 

isso não é visto apenas neste setor social, mas em diversas outras classes. A falta 

de informação e de educação no âmbito jurídico acaba por alcançar diversos setores 

sociais e faz com que pessoas físicas e jurídicas mais informadas tirem vantagens 

disso.  

Cappelletti; Garth (2002, p. 22) enfatizam a importância dessa 

capacidade: 

 

A capacidade jurídica pessoal, se se relaciona com as vantagens de 
recursos financeiros e diferenças de educação, meio e status social, é um 
conceito muito mais rico, e de crucial importância na determinação da 
acessibilidade da justiça.   
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O formalismo dos procedimentos judiciais, ambiente intimidadores como o 

dos tribunais, a presença de juízes, a complexidade dos procedimentos, a 

desconfiança nos advogados e entre outras coisas que se relacionam à disposição 

psicológica das pessoas para adentrar em processos judiciais, também foram 

apontados por Cappelletti; Garth (2002, p. 23-24) como parte desse problema, 

vejamos:  

 

Essa falta de conhecimento por sua vez, relaciona-se com uma terceira 
barreira importante – a disposição psicológica das pessoas para recorrer a 
processos judiciais. Mesmo aqueles que sabem como encontrar 
aconselhamento jurídico qualificado podem não buscá-lo. (...) 
Procedimentos complicados, formalismo, ambientes que intimidam, como o 
dos tribunais, juízes e advogados, figuras tidas como opressores, fazem 
com que o litigante se sinta perdido, um prisioneiro num mundo estranho.  

 

Também neste sentido, Marinoni (1993, p. 37) trata da questão 

psicológica e sua influência: “Não pode ser esquecido, ainda, que os mais humildes 

sempre temem represálias quando pensam em recorrer à justiça. Temem sanções 

até mesmo da parte adversária”.  

Assim, na busca pelo efetivo acesso à justiça, é crucial que as pessoas 

possuam mais capacidade pessoal, situação que não pode ser deixada de lado pelo 

Estado, principalmente, por ser uma questão também educacional.  

 

2.2.2.3 Do benefício de ser um litigante “habitual” em face de um litigante 

“eventual” 

 

Uma pessoa que constantemente litiga está em vantagem sobre a parte 

adversa, na medida em que já testou diversas teses jurídicas, possuindo uma maior 

bagagem sobre o Direito discutido, possibilitando melhores estratégias, economia e 

menores riscos. Cappelletti; Garth (2002, p.25-26) enumeram as ideias do professor 

Marc Galanter sobre tais vantagens:   

 

As vantagens dos “habituais”, de acordo com Galanter, são numerosas: 1) 
maior experiência com o Direito possibilita-lhes melhor planejamento do 
litígio; 2) o litigante habitual tem economia de escala, porque tem mais 
casos; 3) o litigante habitual tem oportunidade de desenvolver relações 
informais com os membros da instância decisora; 4) ele pode diluir os riscos 
da demanda por maior número de casos; e 5) pode testar estratégias com 
determinados casos, de modo a garantir expectativa mais favorável em 
relação a casos futuros. Parece que, em função dessas vantagens, os 
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litigantes organizacionais são, sem dúvida, mais eficientes que os indivíduos 
(34).  

 

Assim, o indivíduo está em clara desvantagem em relação aos citados 

“litigantes organizacionais”, fazendo com que aquele dependa, cada vez mais, de 

uma boa assistência jurídica e de formas processuais inovadoras que diminuam ou 

tornem mínimas as vantagens dos litigantes habituais.   

 

2.2.3 Os interesses difusos e seu relacionamento com o acesso à justiça    

 

Outro obstáculo apontado por Cappelletti; Garth (2002, p. 26) são os 

problemas especiais dos interesses difusos. Segundo os autores, essa natureza 

difusa prejudica o acesso, em suas palavras:  

 

O problema básico que eles apresentam – a razão de sua natureza difusa – 
é que, ou ninguém tem direito a corrigir a lesão a um interesse coletivo, ou o 
prêmio para qualquer indivíduo buscar a correção é pequeno demais a 
induzi-lo a tentar uma ação.  

 

Para melhor compreensão da ideia, Cappelletti; Garth (2002, p. 26-27) 

apresentaram o seguinte exemplo:  

 

Suponhamos que o governo autorize a construção de uma represa que 
ameace de maneira séria e irreversível o ambiente natural. Muitas pessoas 
podem desfrutar da área ameaçada, mas poucas – ou nenhuma – terão 
qualquer interesse financeiro direto em jogo. Mesmo esses, além disso, 
provavelmente não terão interesse suficiente para enfrentar uma demanda 
judicial complicada.    

 

Os autores apontaram os diversos problemas que desestimulam os 

indivíduos de buscar o Judiciário para que os direitos difusos sejam cumpridos, bem 

como a dificuldade na reunião das partes interessadas para a formação de uma 

estratégia.  

Grinover (2006, p.2) vai mais além, ao defender que é a partir dos 

processos coletivos é que se alcança a verdadeira universalização da jurisdição:  

 

O princípio da universalização da jurisdição tem alcance mais restrito no 
processo individual, limitando-se à utilização da técnica processual com 
objetivo de que todos os conflitos de interesses submetidos aos tribunais 
tenham resposta jurisdicional, e justamente a resposta jurisdicional 
adequada. Mas o princípio assume dimensão distinta no processo coletivo, 
pois é por intermédio deste que as massas têm a oportunidade de submeter 
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aos tribunais as novas causas, que pelo processo individual não tinham 
sequer como chegar à justiça. O tratamento coletivo de interesses e direitos 
comunitários é que efetivamente abre as portas à universalização da 
jurisdição.  

 

Dessa forma, é transparente a relação entre os interesses difusos e o 

acesso à justiça, tendo em vista que violar os direitos difusos é também violar 

direitos individuais indiretamente, sendo necessário garantir que qualquer pessoa 

possa lutar para vê-los cumpridos. 

 

2.3 Síntese das ideias de melhoria trazidas por Cappelletti e Garth 

 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth apresentaram soluções práticas para os 

problemas de acesso à justiça que foram ocorrendo nos países do mundo Ocidental, 

dividindo-as em três e numa ordem cronológica. Essas soluções ou movimento em 

prol destas, os referidos autores chamaram de “ondas”. A primeira onda a ocorrer foi 

a assistência judiciária para os pobres, a segunda foi a representação dos interesses 

difusos e a terceira os estudiosos nomearam “do acesso à representação em juízo a 

uma concepção mais ampla à justiça. Um novo enfoque de acesso à justiça”.  

No início da explicação da terceira onda, Cappelletti; Garth (2002, p. 67) 

resumiram suas soluções práticas do acesso à justiça:  

 

O progresso na obtenção de reformas da assistência jurídica e da busca de 
mecanismos para a representação de interesses “públicos” é essencial para 
proporcionar um significativo acesso à justiça. Essas reformas serão bem 
sucedidas – e, em parte, já o foram – no objetivo de alcançar a proteção 
judicial para interesses que por muito tempo foram deixados ao desabrigo. 
Os programas de assistência judiciária estão finalmente tornando 
disponíveis advogados para muitos dos que não podem custear seus 
serviços e estão cada vez mais tornando as pessoas conscientes de seus 
direitos. Tem havido progressos no sentido da reivindicação dos direitos, 
tanto tradicionais quanto novos, dos menos privilegiados. Um outro passo, 
também de importância capital, foi a criação de mecanismos para 
representar os interesses difusos não apenas dos pobres, mas também dos 
consumidores, preservacionistas e do público em geral, na reivindicação 
agressiva de seus novos direitos sociais. 

 

A partir de então, os supracitados juristas passaram a explicar que a 

terceira onda tem um alcance muito maior, pois essa reforma inclui, literalmente, 

todo o sistema judicial, bem como procedimentos extrajudiciais voltados para o 

processamento ou até mesmo prevenção de conflitos.   
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Ao longo das diversas tentativas de se resolver os obstáculos do acesso à 

justiça, cada vez mais se percebe que o acesso não é simplesmente resolvido 

garantindo um advogado aos indivíduos para resolução de conflitos próprios ou 

individuais, pois não é só a representação judicial que precisa ser aperfeiçoada.  

Tudo que envolve a resolução de conflitos precisa ser aperfeiçoado, pode 

ser a melhoria de um procedimento, a alteração nas estruturas do judiciário, o 

aumento no número de servidores, reformas para dar maior celeridade  

à justiça ou para garantir que o jurisdicionado consiga demonstrar seu direito, a 

prevenção de disputas, maior harmonia entre o Judiciário, Executivo e Legislativo e 

etc.  

Neste sentido, preceitua Watanabe (1988, p. 128):  

 

A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados 
limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de 
possibilitar o acesso á Justiça enquanto instituição estatal, e sim de 
viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. Uma empreitada assim ambiciosa 
requer, antes de mais nada, uma nova postura mental. Deve-se pensar na 
ordem jurídica e nas respectivas instituições, pela perspectiva do 
consumidor.  

 

Após a análise inicial do acesso à justiça, seu conceito e 

desenvolvimento, passaremos a seguir para a demonstração dos avanços ocorridos 

no Brasil. 

 

2.4 Dos avanços do acesso à justiça no Brasil 

 

No Brasil, a Lei 1.060/50, já citada, trouxe melhorias relevantes (pelo 

menos formalmente) no tocante à gratuidade da justiça e assistência judiciária, 

sendo válida até hoje, pois foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. A 

Carta Magna, por sua vez, trouxe ainda mais garantias fundamentais, prevendo 

diversos institutos essenciais ao acesso à justiça, em destaque o Art. 5º, incisos 

XXXV e LXXIV.  

Desde 1988 até hoje, de forma geral, já existe um avanço significativo 

com relação às barreiras citadas por Cappelletti e Garth, como o rol de direito e 

garantias do Art.5º, da CF/88 e as instituições do Ministério Público e da Defensoria 

Pública em todos os estados da Federação, garantindo tanto a defesa dos direitos 

individuais como coletivos dos jurisdicionados. 
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Apesar do número de defensores e promotores não ser o ideal, os 

cidadãos não estão mais desamparados, o problema da assistência jurídica não é 

mais a inexistência de assessoria jurídica.  

Os defensores públicos, atualmente, fazem um excelente trabalho de 

assistência jurídica, representando os indivíduos judicialmente, administrativamente, 

bem como consultivamente, informando-os de seus direitos e dos passos a serem 

realizados.   

Os promotores, por sua vez, agindo como parte ou como custus legis, 

também amparam os jurisdicionados na resolução de conflitos, sejam individuais ou 

coletivos, sendo considerado, inclusive, um quarto poder, superando também a ideia 

de que o governo não age contra si mesmo.  

A Constituição Federal de 1988 também trouxe a possibilidade do próprio 

indivíduo agir em prol dos direitos difusos, através de ação popular ou mandado de 

injunção, conforme se infere, respectivamente, do Art.5º, incisos LXXI e LXXIII, da 

Carta:  

 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e 
à cidadania; 
 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência.  

 

A Lei Maior ainda possibilita que grupos organizados ajuízem ações em 

benefício de seus associados, nos moldes do Art.5º, LXX, da CF/88:  

 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido 
político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, 
entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados; 

 

Não podemos olvidar da Lei 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, a 

qual é mais uma forma de garantir os direitos difusos ou coletivos.  

Outro grande passo nacional foi a criação dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, que elevaram o acesso à justiça, na medida em que simplificaram os ritos 
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e trouxeram uma roupagem informal à justiça, permitindo, inclusive, a dispensa de 

advogado em determinados casos.  

O Código de Processo Civil brasileiro, após a Constituição atual, sofreu 

diversas emendas com intuito de melhorar os procedimentos e possibilitar atuações 

mais ativas dos juízes, a título de exemplo, citamos: a possibilidade de o juiz aplicar 

multa e condenar ao pagamento de indenizações o litigante de má-fé (Art.18); tentar 

conciliar as partes a qualquer tempo (Art. 125, IV); ou os avanços no sentido da 

informatização do judiciário (Art. 154, parágrafo único e §2º; e Art. 164, parágrafo 

único); a possibilidade de o servidor praticar atos meramente ordinatórios, 

dispensando um trabalho desnecessário do juiz (Art. 162, §4º); o instituto da 

antecipação de tutela (Art. 273) e entre outras reformas que influenciaram na 

melhoria do acesso à justiça.   

O Conselho Nacional de Justiça também pode ser considerado um 

avanço, tendo em vista que os juízes não possuem mais uma liberdade tão grande 

quanto tinham antes e algumas metas foram impostas e os seus atos mais 

fiscalizados.  

As súmulas vinculantes, oriundas do Supremo Tribunal Federal, quando 

bem feitas, também podem ser uma forma de dar maior celeridade aos processos, 

que é uma faceta do acesso à justiça.  

Enfim, podemos afirmar que o sistema judiciário brasileiro já possui 

consideráveis avanços das leis e procedimentos voltados para garantir o acesso à 

justiça. No entanto, essas melhorias, quando postas em prática, revelam falhas que 

precisam ser sanadas. O acesso à justiça não é algo que se resolva de uma só vez, 

é um problema contínuo e que a cada dia merece chegar o mais próximo da utopia 

de paridade de possibilidades entre os litigantes.     

Passaremos, agora, para identificação do acesso à justiça com a temática 

apresentada.  

 

2.5 O liame entre o acesso à justiça e a possibilidade de produção das provas 

periciais  

 

A abordagem sobre o acesso à justiça está conexa ao tema, pois negar 

ou dificultar a possibilidade de produção de provas periciais para demonstração de 

um direito é uma forma de negar o acesso à justiça.  
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Os litigantes devem ter as mesmas possibilidades tanto para possuir uma 

representação jurídica quanto para demonstrar ou defender os direitos que alegam 

possuir.  

A título de exemplo, imaginemos como seria se dois beneficiários da 

justiça gratuita em lados opostos de uma lide de investigação de paternidade não 

fossem auxiliados pelo Estado no pagamento dos exames de DNA, é fácil perceber 

que nenhum das partes teria dinheiro suficiente para pagar pelo exame pericial sem 

prejuízo de sua família, bem como o caso dificilmente seria solucionado, de forma 

justa, sem a certeza que apresenta um exame de DNA.  

Dessa forma, no caso hipotético acima, bem como em diversos outros, 

caso não fosse garantido a possibilidade de produção de provas periciais ao 

necessitado, seria o mesmo que não ter dado a ele as “armas” suficientes para 

resolução do seu conflito.        

A ideia do presente trabalho é interligar a relevância das provas periciais e 

o pleno acesso à justiça, investigando como, atualmente, as varas cíveis da comarca 

de Fortaleza tem se portado diante da realização de provas periciais pelos 

insuficientes de recursos e se o pleno acesso à justiça aos necessitados está sendo 

fornecido da forma preconizada pela Constituição Federal de 1988. 

 Uma vez abordado neste primeiro capítulo as noções gerais do acesso à 

justiça e sua ligação ao tema, passemos agora para análise das provas periciais e 

sua importância processual.    
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3 PROVAS PERICIAIS 

 

As provas periciais, conforme dito alhures, são inerentes ao acesso à 

justiça, uma vez que a produção daquelas é uma faceta deste. 

Antes de abordar o que são as provas periciais, é necessário explanar 

sobre a prova e alguns temas correlatos, assim como é imprescindível a análise da 

perícia e do perito.   

   

3.1 Provas – conceito, objeto e importância  

 

O termo prova, de maneira geral, está relacionado com a busca da 

verdade ou demonstração da verdade. Diversos termos usados no cotidiano ou em 

outras ciências mudam de sentido ou ganham uma roupagem especial quando 

inseridos, tecnicamente, no mundo jurídico. O citado vocábulo também não foge à 

regra.  

Ainda que intimamente ligado à verdade, a prova, nos termos do processo 

civil brasileiro, tem a finalidade de demonstrar ao juiz e às partes a validade das 

alegações de fato, bem como, convencer ao magistrado das citadas alegações, para 

que ele possa proferir sua decisão.   

Na conceituação de Marinoni (2005, p. 261):  

 

Prova é todo meio retórico, regulado pela lei, dirigido a, dentro dos 
parâmetros fixados pelo direito e de critérios racionais, convencer o Estado-
juiz da validade das proposições, objeto de impugnação, feitas no processo. 
Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz, Manual do Processo de 
Conhecimento – 4 ed., rev., atual. e amp. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, pág. 261.  

 

Ainda na doutrina de Marinoni (2005, p. 262) e com ligação direta com o 

conceito de prova supracitado, observamos as ideias do autor sobre objeto de prova:  

 

Da definição acima apresentada, um elemento deve ser destacado, qual 
seja a menção de que a prova não se destina a provar fatos, mas sim 
afirmações de fato. É, com efeito, a alegação, e não o fato, que pode 
corresponder ou não à realidade daquilo que se passou fora do processo. O 
fato não pode ser qualificado de verdadeiro ou falso, já que esse existe ou 
não existe. É a alegação de fato que, em determinado momento, pode 
assumir importância jurídico-processual e, assim, assumir relevância a 
demonstração da veracidade da alegação do fato.     
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Ora, se uma das obrigações das partes é narrar os fatos para que o 

julgador aplique o direito, nada mais correto do que “garantir” ao magistrado a 

validade ou verdade das alegações de fato, através do instituto da prova, daí a 

importância desta.     

William Twining e Chiovenda (apud MARINONI, 2005, p. 248), 

respectivamente, nos trazem uma boa noção da relevância da prova no processo:   

 

Ninguém duvida de que a função do real (e, portanto, da prova) no processo 
é absolutamente essencial, razão mesmo para que a investigação dos fatos, 
no processo de conhecimento, ocupe quase que a totalidade do 
procedimento e das regras que disciplinam o tema nos diversos códigos 
processuais que se aplicam no direito brasileiro.  
Se a regra jurídica pode ser decomposta em uma hipótese fática (onde o 
legislador prevê uma conduta) e em uma sanção a ela atrelada, não há 
dúvida de que o conhecimento dos fatos ocorridos na realidade é essencial 
para a aplicação do direito positivo, sob pena de ficar inviabilizada a 
concretização da norma.  

 

No entanto, não podemos olvidar que o processo precisa de um fim, para 

que se possa garantir a segurança jurídica, a celeridade processual e a própria 

prestação jurisdicional, por isso, não há como demonstrar no processo a verdade 

absoluta (aquela que corresponde perfeitamente ao acontecimento na realidade).  

Mas isso não retira o status de importância da prova, na medida em que 

esta busca o convencimento do juiz sobre as alegações de fato, sendo o 

descobrimento da verdade real apenas uma utopia, pois a verdade relativa, (aquela 

em que será definida pelo magistrado através de seu convencimento e colocada nas 

suas decisões fundamentadas), é a que será relevante para o processo.  

 

3.2 Meios de prova 

 

Para o presente trabalho de monografia, a noção do conceito de meios de 

prova é bastante útil, pois um desses meios está diretamente ligado à temática.  

Nos tópicos anteriores, trouxemos os conceitos e ideias sobre prova, 

objeto de prova, finalidade e importância da prova. Todos esses conceitos não se 

confundem com meio de prova.  

Vejamos a abordagem sobre os meios de prova trazida pela doutrina de 

Moreira (apud DIDIER, 2011, p. 48):  
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A prova dos fatos se faz por meios adequados a fixá-los em juízo. Os meios 
de prova variam conforme a natureza do ato, podendo um mesmo fato ser 
provado por vários meios. Na prova judiciária os meios precisam ser 
juridicamente idôneos (art. 332, CPC).  
Distinguem-se os meios das fontes de prova: os meios são as técnicas 
desenvolvidas para se extrair prova de onde ela jorra (ou seja, da fonte). 
São fontes de prova as coisas, as pessoas e os fenômenos (86). Os meios 
de prova são “pontes através das quais os fatos passam para chegar, 
primeiro, aos sentidos, depois à mente do juiz” (87).  

 

Os meios de prova são, portanto, os caminhos usados para se levar a 

prova de onde ela nasce até o processo, para que então possa ser dado 

conhecimento ao juiz das alegações de fato e tentar convencê-lo da veracidade 

delas. 

A título de exemplo, a perícia é um meio de prova. É através dela que se 

leva ao juiz um conhecimento especializado sobre o fato. O perito extrai a prova da 

sua fonte, elaborando um juízo técnico-científico (laudo pericial), através do 

procedimento chamado de perícia.  

 

3.3 Ônus da prova  

 

Nos ensinamentos de Didier (2011, p. 76): “Ônus é o encargo atribuído à 

parte e jamais uma obrigação”. Assim, as partes não são obrigadas a cumprir os 

seus ônus, mas ficarão sujeitas às consequências de seu descumprimento, que, na 

maioria das vezes, causará desvantagens ao descumpridor.  

Desta feita, num primeiro momento, podemos dizer que o ônus da prova é 

o encargo de arcar com o descumprimento da falta de prova.     

 

3.3.1 Ônus da prova objetivo e subjetivo  

 

O ônus da prova pode ser uma regra dirigida às partes (ônus subjetivo) ou 

ônus dirigido ao juiz (ônus objetivo). Barbosa Moreira (apud DIDIER, 2011, p. 76) 

explana, respectivamente, os sentidos subjetivo e objetivo do ônus: 

 

O desejo de obter a vitória cria para a litigante a necessidade, antes de mais 
nada, de pesar os meios de que se poderá valer no trabalho de persuasão, 
e de esforçar-se, depois, para que tais meios sejam efetivamente utilizados 
na instrução da causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num 
primeiro sentido (ônus subjetivo ou formal). 
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A circunstância de que, ainda assim, o litígio deva ser decidido torna 
imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente ao mau êxito da 
prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma distribuição de riscos: 
traça critérios destinados a indicar, conforme o caso, qual dos litigantes terá 
de suportá-los, arcando com as consequências desfavoráveis de não se 
haver provado o fato que lhe aproveitava. Aqui também se alude ao ônus da 
prova, mas num segundo sentido (ônus objetivo ou material).   

 

O sentido subjetivo, portanto, é voltado para a parte, pois deriva da 

vontade das partes de provar suas alegações para obter êxito na causa, 

contribuindo para uma participação processual dos litigantes e colaborando com a 

elaboração de uma decisão advinda de um bom juízo de fato. 

O sentido objetivo, por sua vez, é direcionado ao juiz, que não pode se 

eximir de julgar, ainda que as provas sejam insuficientes para aclarar os fatos, 

ocasião em que o magistrado determinará qual será a parte que suportará os riscos 

provenientes da falha em seu ônus de provar as alegações, recebendo, por conta 

disso, uma decisão desfavorável.       

Didier (2011, p. 79) sintetiza a expressão ônus da prova de uma forma 

mais voltada ao seu significado objetivo:  

 

A expressão “ônus da prova” sintetiza o problema de se saber quem 
responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata de 
regras que distribuem tarefas processuais (regras de conduta); as regras de 
ônus da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não houver 
prova do fato que tem de ser examinado (regra de julgamento). Trata-se, 
pois, de regras de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto 
somente incidam se não houver prova do fato probando, que se reputa 
como não ocorrido.  

 

3.3.2 Ônus da prova como regra de julgamento e de aplicação subsidiária 

 

Concordamos com o entendimento de Fredie Didier Jr. de que o ônus da 

prova é uma regra de julgamento e não de procedimento, pois o regramento não diz 

quem vai provar, mas quem será prejudicado caso a prova não aconteça e o 

processo precise dela.   

Contudo, essa regra do ônus da prova é subsidiária, pois o juiz somente 

fará o seu uso quando não houver verossimilhança ou quando não houver o 

cumprimento das partes no ônus da prova. Explana Didier (2011, p. 79):  

 

Mas essas regras só devem ser aplicadas subsidiariamente, nos casos em 
que não foram produzidas provas suficientes para o esclarecimento das 
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alegações de fato. Por essa razão, diz-se que: a) com o juízo de 
verossimilhança, deixa de existir o motivo para a aplicação de qualquer 
regra de distribuição do ônus da prova – pois está o juiz autorizado a julgar 
com base em prova prima facie ou prova de verossimilhança; b) da mesma 
forma, quando as partes se tenham desincumbido do ônus da prova – não 
haverá o non liquet – e, portanto, o juiz julgará de acordo com as provas e 
seu livre convencimento.    

 

3.3.3 Distribuição do ônus da prova segundo o CPC  

 

No sistema processual brasileiro, a distribuição do ônus da prova é 

estática, pois não é vinculada aos acontecimentos dos casos concretos, sendo feita 

conforme o molde estabelecido no Art.333, do CPC. Explana Didier (2011, p. 82-83):  

 
Assim se estrutura o sistema processual brasileiro. A cada parte cabe 
provar o que alegou – ou “contraprovar” aquilo alegado e provado pelo 
adversário. Com isso, adotou o nosso CPC uma concepção estática do 
ônus da prova, que é distribuído a priori, sem a observância das 
peculiaridades do caso concreto.   

 

Essa forma de distribuição estática não é mais suficiente para resolver - 

de forma justa - os diversos direitos materiais que fogem do regramento estabelecido 

pelo CPC. Nesta linha, Guilherme (2010, p.168) explana sobre a insuficiência da 

forma estática do Art. 333, do CPC: 

 

Não obstante, deve-se considerar que tal preceito, ainda que perfeitamente 
aplicável à maioria dos casos, não pode ser tratado como regra única e 
exclusiva a cuidar da distribuição do ônus da prova no processo civil. Deve-
se admitir que tanto peculiaridades dos litigantes quanto do próprio direito 
material podem impor a necessidade de que se interprete as regras de 
distribuição do ônus da prova com base em critérios mais flexíveis, abertos 
à decisão justificada do julgador em atenção às peculiaridades do caso 
concreto. 

   

 Por conta disso, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova vem 

ganhando cada vez mais adeptos entre os juristas, pois a prova passa a ser feita por 

quem tem possibilidades melhores e mais justas de produzi-la, adaptando o 

procedimento processual ao caso concreto.    
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3.3.4 Inversão do ônus da prova ope judicis e ope legis 

 

A doutrina tem dividido as normas de inversão do ônus da prova entre: i – 

ope legis – aquelas determinadas pela lei, de forma abstrata; ii – ope judicis - 

aquelas que acontecem pelo juiz, a depender das peculiaridades do caso concreto.   

A inversão ope legis, nada mais é do que a lei excepcionando o que está 

determinado no Art. 333, do CPC, ou seja, em uma situação abstrata que a lei der, a 

inversão ocorrerá da forma que a lei definir e não da maneira disposta no citado 

artigo do CPC. Preleciona Didier (2011, p. 83) que nestes casos, o que ocorre não é 

uma inversão do ônus da prova, mas mera exceção à regra comum do CPC:  

 

Visível é que não há aí qualquer inversão, mas tão-somente uma exceção 
normativa à regra genérica do ônus da prova. É, pois, igualmente, uma 
norma que trata do ônus da prova, porquanto o regule abstratamente, 
excepcionando a regra contida no art. 333, do CPC. Por conta disso, é 
também uma regra de julgamento: ao fim do litígio, o juiz observará se as 
partes se desincumbiram dos seus respectivos ônus processuais, só que, 
em vez de aplicar o art. 333, do CPC, aplicará o dispositivo legal específico.  

 

A inversão ope judicis, por sua vez, é, realmente, uma inversão, pois 

nesses casos, o legislador não indica nenhuma exceção ao Art. 333, do CPC, mas 

abre uma oportunidade para que o juiz - de acordo com o caso concreto e quando 

ele verificar a presença de certos requisitos - inverta o ônus da prova. Um exemplo 

desse tipo de inversão é o Art. 6º. VIII, do CDC.     

 

3.3.5 Prova diabólica 

 

Prova diabólica é aquela que tem sua possibilidade de produção nula, ou 

dificílima, pode acontecer que essa barreira seja apenas para uma das partes, 

ocasião em que teremos prova diabólica unilateral, ou para ambas as partes, onde 

veremos a prova diabólica bilateral. 

Preleciona Didier (2011, p. 93) sobre as provas diabólicas unilateral e 

bilateral, respectivamente: 

 

Quando se está diante de uma prova diabólica deste viés, insusceptível de 
ser produzida por aquele que deveria fazê-lo, de acordo com a lei, mas apta 
a ser realizada pelo outro, o ônus probatório deverá ser distribuído 
dinamicamente, caso a caso, na fase de saneamento ou instrutória (...).  
(...) 
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Em tais casos, não cabe ao juiz manter o ônus da prova com aquele que 
alegou o fato, tampouco invertê-lo, na fase de saneamento (ou probatória), 
para atribuí-lo ao seu adversário. (...) Para definir qual será sua regra de 
julgamento (ônus objetivo), cabe ao juiz verificar, ao fim da instrução, qual 
das partes assumiu o “risco de inesclarecibilidade”, submetendo-se à 
possibilidade de uma decisão desfavorável.  
 

Assim, nos casos em que temos uma prova diabólica unilateral, o juiz, 

para proferir uma decisão justa, deve aplicar a teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova, que será analisada no tópico seguinte.  

Contudo, quando estamos diante de prova diabólica bilateral, o 

magistrado deve verificar quem assumiu o risco da dificuldade de apresentar a 

prova, caso tenha sido o autor, o julgador aplicará a regra geral do Art. 333, do CPC 

e, se foi o réu que assumiu tal risco, deverá o juiz, depois da fase de instrução e 

antes da prolação da sentença, inverter o ônus da prova, dando oportunidade para 

que o réu se manifeste sobre a inversão e, só então, proferir a sentença (DIDIER, p. 

93-94).  

  

3.3.6 Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova  

 

Conforme explanado alhures, o CPC adotou a forma estática de 

distribuição do ônus da prova, seguindo a linha do disposto no Art. 333, do citado 

código.  

No entanto, nem sempre as partes conseguem atender ao previsto no Art. 

333, do CPC, pois, em diversos casos, a exemplo de quando alguma parte está 

diante de prova diabólica, fica impossível ou dificílimo de cumprir o regramento rígido 

do CPC.  

Assim, caso o juiz seguisse apenas a distribuição estática do ônus, estaria 

proferindo uma decisão injusta, pois esta seria desfavorável à parte que não se 

desincumbiu do seu encargo de provar (ainda que prova diabólica). Isso aconteceria 

porque o magistrado não poderia redistribuir o ônus da prova de acordo com o caso 

concreto, determinando que o ônus recaísse a quem tinha mais condições de arcá-

lo.   

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova é essa distribuição 

conforme a necessidade do caso concreto e a partir das condições dos litigantes 

para realizar o encargo.  
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Didier (2011, p. 97) indaga se a teoria da distribuição dinâmica teria sido 

adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro “(...) emerge a dúvida: teria sido essa 

teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro? Encontram-se referências 

legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais”.  

Referência legislativa é a já citada possibilidade de inversão do Art.6º, 

VIII, do CDC. Apesar de o CPC não possuir regra explícita adotando a teoria, ela fica 

implícita, segundo a doutrina, através de uma interpretação sistemática de diversos 

princípios, dentre eles o princípio da igualdade (Art. 5º, caput, da CF e Art. 125, I, 

CPC, princípio da lealdade, boa-fé e veracidade (Art. 14, 16, 17, 18 e 125, III, CPC), 

princípio da solidariedade (Arts. 339, 340, 342, 345, 355, CPC), princípio do devido 

processo legal (Art. 5º, XIC, CF/88), princípio do acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, 

CF/88) e adaptabilidade do procedimento. A jurisprudência, por sua vez, tem 

permitido a distribuição dinâmica além das causas que envolvem relação de 

consumo, como em causas de família e de responsabilidade civil de profissional 

liberal (DIDIER, p. 98-99).  

Nesta esteira, Guilherme (2010, p.175-176) também enfatiza que a teoria 

dinâmica não deve se limitar às causas consumeristas:    

 

É muito importante que se tenha tais traços (relativos à isonomia 
processual) do ônus da prova em mente. Afinal, uma vez que se considera 
que a isonomia processual, o contraditório efetivo (com o conseqüente 
direito à prova) e o acesso à ordem jurídica justa são garantias 
constitucionais dotadas de caráter de fundamentalidade, não se pode 
pretender que a flexibilização do ônus da prova se dê somente em casos 
vinculados às relações trabalhistas e consumeristas. Por mais que a 
Constituição Federal tenha, por um lado, inserido previsão expressa de 
proteção do consumidor em seu rol de direitos fundamentais, e 
compreendido a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica 
do país, e por outro, tenha fortemente constitucionalizado a proteção ao 
trabalhador, não se deve entender que somente tais modalidades de 
direitos materiais estejam influenciados pelas flexibilizações das regras do 
ônus da prova. Assim é justamente porque os princípios processuais 
constitucionais tem reflexos em todo o sistema processual, devendo o 
direito à prova e a isonomia no processo serem observados, 
independentemente da relação jurídica. É a realidade material do caso 
concreto que fornece elementos ao magistrado para verificar se há, ali, uma 
desigualdade que demande modificações na forma-padrão do 
procedimento. Retirar tal possibilidade interpretativa da realidade do juiz é 
impedi-lo de aplicar a técnica processual visando o acesso à justiça. 

 

Desta feita, percebemos que a distribuição dinâmica do ônus da prova é a 

mais favorável às partes, bem como é a teoria que melhor atende aos preceitos 

constitucionais. Também é uma forma de amenizar o problema da produção de 
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provas periciais pelos beneficiários da justiça gratuita, como veremos no próximo 

capítulo. 

 

3.4 Das provas periciais  

 

Determinados fatos, por sua especificidade técnica, necessitam do auxílio 

de especialistas para verificar sua existência, pois os juristas não possuem esse 

saber não jurídico e, portanto, não podem avaliar algo que vai além do senso jurídico 

e das experiências comuns. Nesse caminho, leciona Almeida (2011, p.2): 

 

Para a verificação de determinados fatos, basta ao magistrado se valer das 
máximas da experiência comuns. (...) Outros fatos afiguram-se mais 
complexos. A precisa avaliação acerca de sua existência depende de saber 
que os operadores do direito não possuem. Todavia, dentro do 
conhecimento humano, se podem encontrar dados capazes de auxiliar no 
acertamento desses fatos. Para que esse saber especializado não jurídico 
chegue ao processo, o legislador previu a possibilidade de produção da 
denominada prova pericial.   
 

A prova pericial é aquela que traz um entendimento sobre determinado 

fato ao processo, por meio de um perito auxiliar, nomeado pelo juiz, que realizará um 

laudo pericial sobre a fonte de prova, com base na sua especialidade técnica e 

científica (DIDIER, p.227). 

Verificamos nos tópicos anteriores a importância da prova e dos meios 

prova, bem como demonstramos, no capítulo anterior, que a paridade de armas é 

essencial para garantir um efetivo acesso à justiça.  

 Logo, possibilitar que todas as partes do processo se utilizem das provas 

periciais é imprescindível para trazer os fatos ao juiz, auxiliando no seu 

convencimento, bem como é uma forma de garantir o acesso à justiça da forma 

preconizada no Art.5º, XXXV e LXXIV, da CF/88.  

A importância da prova pericial é tanta que, em alguns casos, os tribunais 

têm chegado a impor o pagamento da prova pericial para a parte que não a 

requereu, vejamos:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO - COMPRA DE VEÍCULO - 
CONSUMIDOR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PROVA PERICIAL - 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 
DESPROVIDO. EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO E EM 
HAVENDO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A NÃO-PRODUÇÃO DA 
PROVA ACARRETA OS RISCOS DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 
DOS FATOS E DAS ALEGAÇÕES QUE DEPENDEM DA PROVA 
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PERICIAL, EM FAVOR DO CONSUMIDOR. SOMENTE EM SITUAÇÕES 
EXCEPCIONAIS, COMO NA HIPÓTESE VERTENTE, EM QUE A PARTE É 
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA E EM SENDO DEMONSTRADA 
PELO D. JUIZ A QUO A IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA PARA 
FUNDAMENTAR A DECISÃO, É POSSÍVEL OBRIGAR A PARTE A 
PAGAR POR PERÍCIA QUE NÃO REQUEREU. NO PRESENTE CASO, O 
D. JUÍZO A QUO ENTENDEU SER IMPRESCINDÍVEL À RESOLUÇÃO DA 
LIDE A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL, SENDO QUE O AGRAVANTE 
NÃO DEMONSTROU NOS AUTOS SER DESNECESSÁRIA TAL PERÍCIA. 
(grifo nosso) 
(46007820128070000 TJDF 0004600-78.2012.807.0000, Relator: LECIR 
MANOEL DA LUZ, Data de Julgamento: 31/05/2012, 1ª Turma Cível, Data 
de Publicação: 08/06/2012, DJ-e Pág. 78) 

 

Tendo como alicerce o conceito supra, para maior entendimento das 

provas periciais, resta aprofundar um pouco sobre o que seria perito e perícia, bem 

como o procedimento das provas periciais nos moldes do CPC. 

 

3.4.1 Do perito e perícia 

 

O perito, conforme se extrai do Art. 139, do CPC, é um auxiliar do juízo. 

Sua função é contribuir para as decisões do juiz, elaborando opiniões técnicas e 

científicas sobre os fatos que o magistrado de noção média, por não ter 

conhecimento especializado, não pode e não deve analisá-los como se especialista 

fosse. Nesta toada, explana Câmara (2005, p .428):  

 
Existem casos em que o julgamento do mérito da causa depende de 
conhecimentos técnicos de que o magistrado não dispõe. Neste casos, 
deverá ele recorrer ao auxílio de um especialista, o perito, auxiliar da justiça 
(normalmente em caráter eventual) que, dispondo do conhecimento técnico 
necessário, transmitirá ao órgão jurisdicional seu parecer sobre o tema 
posto à sua apreciação. Assim, por exemplo, num processo em que se 
pretende a renovação de uma locação empresarial, um perito analisará o 
valor do imóvel locado, com o fim de verificar qual o valor de mercado do 
aluguel do prédio onde funciona a empresa. Da mesma forma, num 
processo em que se pretenda a interdição de alguém, um perito deverá 
verificar se o demandado é ou não alienado mental.  

 

Ainda que, na prática, existam julgadores com tais conhecimentos 

extrajurídicos, eles não poderão utilizá-los para apreciar a prova pericial e deverão 

chamar ao processo o perito para realizar a perícia. A título de exemplo, caso um 

juiz tenha, além de Direito, formação, em Engenharia da Mecatrônica, quando surgir 

em um processo judicial um fato que precisa de uma opinião técnica e científica 

sobre Mecatrônica, mesmo nesse caso, o magistrado deverá utilizar o auxílio de um 

perito, pois nem sempre o juiz que apreciará as provas será o mesmo que 
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sentenciará, bem como os julgadores de segunda instância serão, obrigatoriamente, 

diferentes do que proferiu a sentença.  

Existe uma controvérsia doutrinária sobre o fato de o perito substituir ou 

não o juiz na percepção dos fatos analisados. Há doutrinadores como Moacyr 

Amaral Santos, que entendem que o perito não é um substituto, mas sim 

colaborador do juiz, dando-lhe regras técnicas para que o juiz faça a interpretação 

técnica.   

Por outro lado, há autores, como Fredie Didier Jr. e João Carlos Pestana 

de Silva, que entendem que o perito é, ao mesmo tempo, substituto e auxiliar do juiz.  

Didier (2011, p. 229) explana sobre essa substituição e auxílio:  

 

Mas essa substitutividade se limita a verificação, análise, apreciação da 
fonte de prova, e pronto. O perito não se coloca no lugar do juiz na atividade 
de avaliação da prova. É por isso que cabe, tão-somente, ao juiz analisar e 
valorar o resultado da perícia – bem como de todos os outros meios de 
prova –, para considerá-lo, ou não, em seu julgamento (art. 436, CPC). Se 
não concordar com as conclusões da perícia, poderá o magistrado 
determinar outra perícia, chamada de segunda perícia.   

 

Concordamos com a segunda corrente, pois, o perito, realmente, substitui 

o juiz para a análise das fontes de prova, mas apenas o auxilia na sua decisão, pois 

é este que fará o juízo de valor sobre o resultado da perícia produzida por aquele. 

 

3.4.2 Espécies de perícia 

 

O Art. 420, do CPC, traz como espécies de perícia o exame e a vistoria ou 

avaliação. Apesar dessa divisão, na prática, ela não possui relevância, tendo em 

vista que não há utilidade para essa diferenciação. O Código Civil de 2002, em seu 

Art. 212, V, descartou essa divisão, enquadrando a perícia apenas como forma de 

prova.     

 

3.4.3 Síntese do procedimento de produção de prova pericial  

 

Nos moldes do Art. 130, do CPC, o juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinará as provas necessárias à instrução do processo, dentre elas, a 

prova pericial.  
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O momento que as partes possuem para requererem a prova pericial é, 

em regra, na fase postulatória, seja na petição inicial ou na contestação. Todavia, 

diante de fato novo ou de algum incidente processual, esse pedido poderá ser 

formulado em outra oportunidade.  

Acontece que, na petição inicial e na contestação, há apenas o 

requerimento genérico de todas as provas em direito admitidas.  

Na realidade, conforme a doutrina de Fredie Didier Jr. (2011, p. 246), “é 

na audiência preliminar ou no despacho saneador (Art.331, CPC), que o juiz fixa os 

pontos controvertidos da causa e, sendo requerida a perícia, faz um juízo de 

admissibilidade da prova pericial, definindo se será cabível ou não”.  

Uma vez deferida a produção de prova pericial, o juiz passa para o que 

determina o Art. 421, do CPC, nomeando um perito e fixando um prazo para entrega 

do laudo pericial, que deve terminar até 20 dias antes da audiência de instrução e 

julgamento, nos moldes do Art. 433, do mesmo código.  

Quando da nomeação do perito, as partes deverão ser intimadas dessa 

decisão, para que, com fulcro no parágrafo 1º, I e II, do Art. 421, do CPC, no prazo 

de 5 (cinco) dias, contados da intimação, indiquem, se quiserem, assistente técnico 

e apresentem requisitos, que deverão ser  pertinentes e relevantes, nos ditames do 

Art. 426, do CPC, sob pena de serem indeferidos.  

É possível, ainda, segundo o Art. 425, do mesmo código, que as partes 

apresentem quesitos suplementares, durante a ocorrência da diligência, desde que 

seja dada à parte contrária a ciência daqueles.  

O perito possui algumas hipóteses em que pode escusar-se ou ser 

recusado ao cumprimento da perícia, conforme o Art. 423, do CPC, situação que 

será explanada com mais detalhes no tópico seguinte. 

O juiz, de acordo com o Art. 426, do CPC, além de ter a competência para 

indeferir os quesitos impertinentes, também pode e deve formular os quesitos que o 

ajudem no esclarecimento da causa.  

Salientamos que, conforme preceitua o Art. 427, do CPC, o procedimento 

de produção de provas periciais nem sempre é necessário, pois as partes podem - já 

na própria fase postulatória – ter trazido pareceres técnicos ou documentos 

elucidativos suficientes para o convencimento do juiz sobre as questões de fato.    
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Aos peritos e assistentes é assegurado a utilização de todos os meios 

necessários para fundamentar suas conclusões, conforme se observa no Art. 429, 

do CPC.  

Uma das emendas mais importantes ao CPC foi a inclusão do Art. 431-A, 

que garante o contraditório no procedimento de produção de provas periciais, 

possibilitando a participação das partes do momento da formação das provas.   

O Art. 432, do CPC, possibilita uma dilação de prazo ao perito, desde que 

seja este apresente um motivo para a não apresentação no prazo designado. Este 

artigo limita o número de prorrogação, permitindo apenas uma, que será feita em 

tempo razoável estabelecido pelo. 

Preleciona Didier (2011, pág. 250-251): 

 

Mas, por outras razões, esse prazo para manifestação dos assistentes 
técnicos nem sempre bastará. Quando o objeto da perícia for mais 
complexo – ex.: análise contábil de levantamentos e demonstrativos 
numerosos e antigos -, será necessário mais tempo para uma inspeção e 
avaliação apurada do assistente técnico. [...] Não há necessidade de 
alteração legislativa, porém, pois, como visto no v. 1 deste Curso, o 
magistrado pode, diante das particularidades do caso concreto, e desde que 
respeitando o contraditório, adaptar a regra procedimental em homenagem 
ao princípio da adequação, conteúdo do direito fundamental ao devido 
processo legal. Não satisfeitas com o resultado registrado no laudo pericial 
ou no parecer do assistente técnico, restando dúvidas ou questionamentos, 
as partes podem solicitar ao juiz que perito e assistentes prestem 
esclarecimentos, pessoalmente, no curso da audiência de instrução e 
julgamento – sendo que os quesitos a serem respondidos devem ser, desde 
então, formulados (art. 435, CPC). [...] O perito e o assistente técnico só 
serão obrigados a respondê-las quando intimados das perguntas, ao menos 
cinco dias antes da audiência de instrução (art. 435, parágrafo único, CPC). 
A exigência se impõe para que os experts do juízo e das partes tenham 
tempo hábil para analisar as indagações, consultar dado coletados e 
aclarar, enfim, as dúvidas suscitadas. 

 

Um ponto importante já comentado supra, ratificado pelo Art. 436, do 

CPC, é a desvinculação da decisão do juiz com o laudo pericial, pois o que vale é o 

princípio do livre convencimento motivado do magistrado.  

Destacamos, ainda assim, a importância da prova pericial, pois, conforme 

se depreende da leitura do citado artigo, o julgador não está obrigado a seguir a 

linha do laudo pericial, no entanto, deve, no momento em que discordar do laudo, 

fundamentar sua decisão em outras provas constantes nos autos, sob pena de 

nulidade por descumprimento do Art. 93, IX, da CF/88. 

Ora, muitas vezes, nas situações em que a avaliação técnica dos fatos é 

imprescindível, o magistrado dispõe apenas da prova pericial como forma de 
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convencimento, ocasião em que o laudo pericial é uma ferramenta importante, até 

mesmo para identificar uma decisão arbitrária, totalmente divergente da realidade.    

O CPC, nos moldes do Art. 437, ainda possibilita que o juiz, de ofício ou a 

requerimento, determine a realização de nova perícia, quando a matéria ainda não 

for suficientemente esclarecida. 

Isso garante uma melhor apreciação dos fatos, pois a nova perícia recai 

sobre as mesmas situações fáticas da primeira e, ainda por cima, permite que haja a 

correção de eventuais omissões ou inexatidões de resultados, indicadas pelas 

partes ou pelo juiz, é a dicção dos artigos 437, 438 e 439, do CPC.  

De acordo com o parágrafo único, do Art. 439, do CPC, a segunda perícia 

não substitui a primeira, tendo em vista que o magistrado está livre para apreciar o 

valor de ambas, de forma independente, assegurando o melhor convencimento e 

análise das provas pelo juiz.             

 

3.4.4 Possibilidade de recusa e escusa do perito  

 

De acordo com os artigos 138, III, 146 e 423, do CPC, o perito nomeado 

pode deixar de atuar na causa quando alegar suspeição ou impedimento ou por 

motivos legítimos. No caso da escusa por motivos legítimos, o perito tem o prazo de 

5 (cinco) dias para apresentá-la, contados da intimação de sua nomeação ou do 

impedimento ou suspeição superveniente, sob pena de se reputar renunciado o 

direito de alegá-la (Art. 146, parágrafo único c/c Art. 423, ambos do CPC) 

Santos (1994, p. 323) traz apontamento interessante sobre a escusa do 

perito permitida pelo Art. 146, do CPC:  

 

Ao dever de aceitar cumpre se oponha o poder de livrar-se do encargo. Não 
se falando na conveniência de erigir-se em dever de escusa, sempre que o 
nomeado ou o designado se encontre em condições de se não achar 
suficientemente apto para desempenhar a missão que se lhe confere, 
jurídico se nos parece ainda a escusa nos mesmos casos em que a 
testemunha pode escusar-se de depor. Em síntese, constituem motivos 
legítimos para isentar-se o perito do dever de aceitar o encargo: 1º, a 
ocorrência de força maior; 2º, tratar-se de perícia relativa à matéria sobre a 
qual se considere inabilitado para apreciá-la (arg. do art. 424); 3º, versar a 
perícia sobre questão a que não possa responder sem grave dano a si 
próprio, bem como ao seu cônjuge e aos parentes consanguíneos ou afins, 
em linha reta, ou na colateral em segundo grau (art. 406, nº, I); 4º, versar a 
perícia sobre fato, a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar 
sigilo (art. 406, nº II); 5º, ser militar ou funcionário público, pessoas essas 
que somente são obrigadas a aceitar o encargo mediante sua requisição ao 
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comando ou ao chefe da repartição a que estiverem subordinados (art. 412, 
§2º); 6º, versar a perícia sobre assunto em que interveio como interessado; 
7º, estar ocupado com outra ou outras perícias, no mesmo lapso de tempo, 
e em condições de não poder aceitar aquela para a qual vem de ser 
nomeado ou indicado.  

 

Desta feita, na prática, os peritos podem declarar sua suspeição ou 

impedimento, bem como escusar-se por motivo legítimo, fazendo com que, 

praticamente, escolham as perícias que almejam fazer, levando a um problema 

prático que será abordado, com mais ênfase, no próximo capítulo. 
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4 OS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E AS DESPESAS COM OS 

HONORÁRIOS DO PERITO (TEORIA E PRÁTICA)  

 

Parte crucial do presente trabalho é o entendimento das despesas com os 

honorários periciais, quando do envolvimento de partes beneficiárias da justiça 

gratuita.  

Para tanto, devemos analisar as normas do ordenamento jurídico 

brasileiro que tratam do assunto, investigar a diferença entre a teoria da norma e sua 

aplicação pelos operadores do direito, bem como, uma vez averiguado uma 

discrepância entre a teoria e prática, apresentar possíveis soluções mediatas e 

imediatas ao problema identificado. 

 

4.1 Despesas periciais 

 

O Código de Processo Civil, em seu Art. 19, preceitua:  

 

Art. 19.  Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às 
partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, 
antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem 
ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela 
sentença (grifo nosso).  

 

Dessa forma, a regra geral é que as partes antecipem o pagamento dos atos 

que praticarem ou requererem no processo, dentre eles as provas periciais. Porém, 

existe a ressalva da parte inicial do Art. 19, do CPC, garantindo que, aos beneficiários 

da justiça gratuita, a regra será diferente.  

Na parte específica sobre as provas periciais, segundo o Art. 33, do CPC: 
 

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

 

 

As situações descritas no Art.33, do CPC, não deixam dúvidas quando 

nenhuma das partes for beneficiária da justiça gratuita. No entanto, quando ao autor 
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ou réu for concedida a gratuidade, o procedimento deve se adequar (Art.19, CPC) 

para que não haja prejuízo para as partes.  

A Lei 1.060/1950, por sua vez, regula a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados, incluindo a prova pericial (Art. 3º, V, da lei 1,060/50) 

dentre o rol de isenções em benefício dos assistidos.  

A Constituição Federal, conforme o seu Art.5º, XXXV e LXXIV, garante o 

acesso à justiça, através da prestação, pelo Estado, de assistência jurídica integral e 

gratuita aos insuficientes de recursos, consolidando o entendimento de que as 

provas periciais devem ser pagas pelo Estado. 

Também no sentido de que os supracitados incisos são direitos a 

prestações, Sarlet (2009, p.185): 

 

Na Constituição vigente, os direitos a prestações encontram uma 
receptividade sem precedentes no constitucionalismo pátrio, resultado, 
inclusive, na abertura de um capítulo especialmente dedicado aos direitos 
sociais no catálogo dos direitos e garantias fundamentais. (...) Neste 
contexto, limitando-nos, aqui, aos direitos fundamentais, basta uma breve 
referência aos exemplos do art. Art.17, §3º, da CF (direito dos partidos 
políticos a recursos do fundo partidário), bem como do art. 5º, incs. XXXV e 
LXXIV (acesso à Justiça e assistência jurídica integral e gratuita).  

 

Ocorre que, na prática, quando o requerente da prova pericial é beneficiário 

da justiça gratuita, muitos peritos se escusam, nos moldes do Art. 146, do CPC, 

alegando motivo legítimo, pois sabem que o Estado fará de tudo para não realizar o 

pagamento dos honorários periciais caso o insuficiente de recursos que requereu a 

prova venha a ser sucumbente.  

Os juízes não podem determinar que os peritos realizem as perícias, uma 

vez que o motivo legítimo (Art. 146, CPC) seja alegado por estes, então, os magistrados 

partem para a nomeação de outro perito que, provavelmente, fará a mesma alegação 

que o primeiro, criando essa problemática.  

Ciente de tal situação, em 15 de março de 2011, o Conselho Nacional de 

Justiça dispôs sobre o pagamento de honorários de perito, tradutor e intérprete, em 

casos de beneficiários da justiça gratuita, no âmbito das justiças estaduais de 

primeiro e segundo graus, lançando a Resolução nº 127.  

A citada resolução serviu de recomendação aos Tribunais de Justiça e 

veio estabelecer padrões mínimos a serem cumpridos, em relação ao pagamento de 

honorários de perito, tradutor e intérprete, nos casos envolvendo gratuidade da 

justiça.    
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A partir de então, os Tribunais de Justiça foram criando suas próprias 

resoluções, de acordo com a realidade de cada estado da federação, tentando 

atender às recomendações da Resolução nº 127/2011, do CNJ. 

Desta feita, O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

dispôs sobre a mesma temática e resolveu implantar um programa de custeio de 

honorários de peritos, tradutores e intérpretes, em processos de natureza cível, em 

que a parte seja beneficiária da gratuidade judiciária. 

O objeto da presente monografia é averiguar se a problemática da 

produção de provas periciais ainda persiste, mesmo após os avanços ocorridos a 

partir das Resoluções nº127/2011 e nº 10/2012, do CNJ e do Órgão Especial do 

TJCE, respectivamente.  

Não basta que o Estado insira na Constituição Federal o Art.5º, incisos 

XXXV, LXXIV e LXXVIII, se não forem tomadas medidas para sua aplicação 

imediata, nos moldes do §1º, do mesmo artigo. No mesmo sentido, preceituam 

Mendes, Coelho, Branco (2009, p.285-287):  

 

A Constituição brasileira de 1988 filiou-se a essa tendência, conforme se lê 
no §1º, do art. 5º do Texto, em que se diz que: “as normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata”. O texto se refere 
aos direitos fundamentais em geral, não se restringindo aos direitos 
individuais. 
(...) 
A garantia do acesso ao Judiciário (art.5º, XXXV) não prescinde de que a lei 
venha a dispor sobre o direito processual que viabilize a atuação do Estado 
na solução de conflitos. (...) A plenitude de efeitos dessas normas depende 
de ação normativa do legislador, porque essas normas constitucionais 
caracterizam-se por uma densidade normativa baixa. Quanto a elas, não 
obstante o que diz o §1º, do art.5º, da Constituição, a maior medida da sua 
eficácia queda na dependência do legislador infraconstitucional, cuja inércia 
pode embargar o propósito do constituinte e atrair a censura da 
inconstitucionalidade por omissão.   

  

Também não é suficiente que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

elabore uma resolução sobre o tema que não seja capaz de cumprir. Ora, se antes o 

problema estava na longa espera até que o Estado concordasse com o pagamento 

dos honorários periciais e a prova pudesse ser realizada, se o mesmo acontece no 

âmbito do Judiciário, houve apenas a mudança do problema de um órgão para 

outro.  

Vejamos como a Resolução nº10, do Órgão Especial do TJCE aborda o 

assunto: 
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O Art.1º, da Resolução em tela, dispõe:  

Implantar, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, programa de 
custeio de honorário de peritos, tradutores e intérpretes, em processos de 
natureza cível, de que seja parte pessoa beneficiária de gratuidade 
judiciária. 
 

O parágrafo único do citado artigo, por sua vez, informa: “O programa 

será provido com recursos do orçamento do Tribunal de Justiça, mediante rubrica 

específica, na forma da legislação aplicável”.  

O Art.7º e seus parágrafos descrevem o procedimento para a realização 

das perícias, traduções e interpretações, vejamos:  

 

O procedimento para realização das perícias, traduções e interpretações 
atenderá ao seguinte: 
I. A designação do perito, tradutor ou intérprete no processo judicial 
será realizada dentre os profissionais previamente cadastrados, 
cabendo ao Juiz solicitar, na via administrativa, uma vez aceito o 
encargo e arbitrados os honorários, autorização para a prática do ato 
processual. 
II. Poderá haver cumulação de pedidos, desde que se refiram a um mesmo 
profissional e especialidade técnica. 
III. Autorizado o procedimento pelo Presidente do Tribunal, a 
Secretaria de Finanças procederá à reserva do valor para pagamento 
dos honorários respectivos, atendendo à ordem cronológica das 
solicitações, de que se dará ciência ao Juiz da causa. 
IV. A autorização a que se refere o inciso anterior ficará condicionada à 
existência de recursos para o custeio do programa, conforme o 
parágrafo único do art. 1.º desta Resolução. 
V. Após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo 
ou, havendo pedido de esclarecimentos, depois de prestados, o juiz 
atestará no processo administrativo a conclusão e adequação do serviço, a 
fim de que seja realizado o pagamento dos  honorários,  com  dedução  das  
cotas  previdenciárias  e  fiscais,  sendo  o  valor  líquido  depositado  em  
conta bancária indicada pelo perito, tradutor ou intérprete. 
VI. O transcurso do prazo de seis meses, contado da ciência do deferimento 
do custeio da prova (inciso III), sem que atestada a conclusão do trabalho 
pelo perito, tradutor ou intérprete, tornará sem efeito a autorização e a 
correspondente reserva de valor, salvo justificativa em que demonstrada a 
existência de dificuldades para a realização da prova. 
VII. Ocorrendo a hipótese do inciso anterior, nada obsta que seja renovada 
a solicitação. 
VIII. Com o fim de resguardar a ordem cronológica dos pedidos, a 
autorização concedida em relação a um processo judicial não poderá ser 
aproveitada em outro. 
§ 1.º Recusada a autorização nos termos do inciso IV, o pedido ficará 
sobrestado até que disponibilizados recursos, adotando-se em 
seguida o previsto no inciso III. 
§ 2.º A fim de prevenir duplicidade de pagamentos por um mesmo serviço, 
caso seja determinada no processo judicial a realização de mais de uma 
perícia que deva ser custeada nos termos desta Resolução, na mesma ou 
em outra parte, essa situação deverá ser informada por ocasião da 
solicitação dirigida ao Presidente do Tribunal, com justificativa adequada. 
(grifos nossos). 
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Analisando as partes grifadas do citado artigo, verificamos alguns pontos 

chaves do procedimento, vejamos:  

I – a parte solicita ao Juiz um prova pericial “X”, que deverá ser realizada 

dentre os profissionais previamente cadastrados no Tribunal;  

II – o magistrado irá, então, solicitar administrativamente, após aceito o 

encargo pelo perito e já arbitrados os honorários, uma autorização para a prática do 

ato processual; 

III – a autorização é condicionada à existência de recursos para o custeio 

do programa; 

IV – recusada a autorização por falta de recursos, o pedido ficará 

sobrestado até que disponibilizados recursos;  

V – caso exista recurso, o Presidente do Tribunal autoriza o procedimento 

e a Secretaria de Finanças procederá à reserva do valor para pagamento dos 

honorários respectivos, de acordo com uma ordem cronológica de solicitações, e 

isso será informado ao Juiz da causa.    

A partir de então, verificamos que o ato processual da designação do 

perito depende do orçamento do Tribunal para tanto. O Estado do Ceará, como ente 

federativo, possui mais recursos que o Tribunal de Justiça, órgão desse ente. Se por 

um lado o Tribunal de Justiça terá verba específica para o pagamento de honorários 

periciais, isso não quer dizer que o problema será resolvido, conforme será 

averiguado nos tópicos 4.2 e seguintes.  

O Art.4º e seus parágrafos dispõem sobre os limites que o TJCE pagará a 

título de honorários, vejamos:  

 

Art. 4.º Os honorários serão fixados segundo tabela constante do anexo 
desta Resolução. 
§ 1.º Em casos extraordinários, os valores apontados no caput poderão ser 
elevados em até três (3) vezes, mediante decisão fundamentada, 
atendendo ao grau de especialização do profissional, à complexidade do ato 
e ao local de sua realização.3 
§ 2.º Não haverá antecipação de valores para custear despesas decorrentes 
do trabalho técnico a ser realizado.  

 

As perícias não são previsíveis, pois o direito dos jurisdicionados também 

não o são. Limitando o valor das perícias diversas a R$230,00 (duzentos e trinta 

reais) ou, em casos extraordinários a R$690,00 (seiscentos e noventa reais), sem 

possibilitar qualquer ressalva para casos extremos, não garantirá o pleno acesso à 

justiça dos beneficiários da justiça gratuita. 
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 A limitação trazida pela Resolução TJCE está abaixo da Resolução do 

CNJ que seria até R$1.000 (mil reais) e, em casos excepcionais, com 

fundamentação pelo juiz, até R$5.000 (cinco mil reais).  

Saliente-se, ainda, que essas limitações foram feitas por resoluções (tanto 

na do CNJ quanto na do TJCE), ou seja, não ocorreram através de lei. Ora, se nem 

mesmo o CPC traz limitação de valores das perícias, não será através de meras 

resoluções que se diminuirão os direitos já garantidos em lei. 

Nessa linha, Peleja Júnior (2011, p.1) sobre a limitação trazida pela 

Resolução nº. 127 do CNJ:   

 

A resolução obriga a fundamentação do juiz quando fixe valor maior que o 
limite estabelecido (R$ 1.000,00), e fixa o teto máximo de 05 (cinco) vezes 
tal limite, ou seja, R$ 5.000,00. A nós a exigência é desnecessária face ao 
princípio da fundamentação inserto na Constituição Federal (art. 93, IX). 
Ademais, se estabelece o limite de R$ 1.000,00, entendemos sem razão de 
ser a estipulação do teto de R$ 5.000,00, isto porque se o juiz verificar que 
a complexidade da causa impõe o estabelecimento de um valor maior, não 
pode ser impedido de fazê-lo por uma norma administrativa, mesmo porque 
o Código de Processo Civil não traz qualquer limitação. Se no âmbito 
administrativo o valor máximo de R$ 1.000,00 é adotado com vistas a 
resguardar os cofres estatais e evitar abusos, o que ultrapassar tal valor, se 
necessário for, não será custeado pelo Estado, mas sim pela parte, na 
forma o mencionado artigo 12, Lei 1060/50. Além do mais, é da 
incumbência das partes a impugnação do valor fixado. Neste particular, 
abusou o CNJ do poder normativo primário. 

   
O cadastramento de peritos no Tribunal é uma excelente iniciativa, porém, 

mais uma vez, limitar o jurisdicionado aos peritos cadastrados, sem qualquer 

ressalva, prejudica o insuficiente de recursos, na medida em que, nem sempre a 

prova pericial imprescindível para o deslinde da causa poderá ser realizada pelos 

peritos cadastrados.  

No entanto, a Resolução nº. 10, desta vez, fez a ressalva no §1º, do 

Art.3º, informando que o juiz, através de decisão fundamentada, poderá substituir o 

perito designado em conformidade com a resolução. Assim, caso o perito designado 

não tenha competência técnica para o caso, o juiz proferirá decisão requerendo a 

nomeação de um perito específico, fundamentando na incompetência do perito 

nomeado em conformidade com a resolução.    

As Resoluções do CNJ e do Órgão Especial do TJCE não impedem a 

escusa do perito, pois a regra do 146, do CPC, ainda tem aplicação, bem como não 

estimula para que essas escusas deixem de acontecer, levando em conta que há um 

limite para o pagamento dos peritos. Nesta toada, Peleja Júnior (2011, p.1): 
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Em nítido poder normativo primário, o CNJ estabelece limites e tetos para 
os valores das perícias. O juiz fixará o valor dos honorários de acordo com a 
complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do 
perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as 
peculiaridades regionais. Entretanto, a Resolução 127, CNJ, limita o valor a 
R$ 1.000,00 (um mil reais). Nada obsta, todavia, a fixação de valor maior 
por parte do juiz, contudo, não será custeado pelo sistema da gratuidade, 
facultando-se ao perito a cobrança nos termos do artigo 12, Lei 
1060/50 

[03]
 (art. 6º, Res. 127, CNJ), o que, na prática, é o mesmo que não 

haver pagamento, pois depende da alteração das condições financeiras da 
parte sucumbente, já agraciada pelo sistema judicial da gratuidade. 

   

Existe outro desestímulo aos peritos, pois, de acordo com o §2º, do Art. 

4º, da Resolução nº 10, do Órgão Especial do TJCE, não há possibilidade de 

antecipação de valores para custear as despesas decorrentes do trabalho técnico 

realizado.  

Assim, os peritos dão prioridade aos seus trabalhos particulares, onde 

poderão receber os adiantamentos necessários, bem como os honorários devidos ao 

final da causa, aceitando cada vez menos os encargos de perito para os casos que 

envolvem gratuidade da justiça, onde ficam à mercê do Estado (Art. 5º, LXXIV, 

CF/88) ou da melhoria da condição financeira em 5 (cinco) anos do insuficiente de 

recursos (Art. 12, da Lei 1.060/1950).   

 

4.2 Obrigatoriedade do perito na realização da perícia  

 

Sabemos que a parte beneficiária está isenta do pagamento da perícia, 

bem como está explícito na Constituição Federal (Art. 5, LXXIV) que é o Estado o 

responsável por esse pagamento. Agora, o perito é obrigado a realizar a perícia? Na 

opinião de Didier (2011, p. 256), essa resposta é positiva:  

 

Ademais de configurar expressa disposição da Lei de Assistência Judiciária 
(LAJ, Lei Federal n. 1060/1950, art. 3º, V), é uma obrigação do perito, tal 
como impõem os arts. 339 do CPC e 14 da LAJ, colaborar com o Poder 
Público no descobrimento da verdade. Nesta condição, o expert, bem como 
qualquer outro particular convocado pelo Judiciário, exerce um múnus 
público e deverá aguardar pelo fim do processo para que possa receber 
seus honorários, que serão pagos pelo não-beneficiário, se vencido, ou pelo 
Estado, se vencido for o beneficiário.  

 

Discordamos do citado autor, primeiro porque a questão não é tão 

simples. O Art. 14, da Lei 1.060/1950 e o Art. 339, do CPC, são anteriores a 

Constituição Federal, o que significa que foram recepcionados por esta. No entanto, 
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no momento de suas aplicações, prevalece a norma constitucional por ser 

hierarquicamente superior às demais.  

Além do mais, mesmo que não existisse hierarquia, estaríamos diante do 

sopesamento de princípios. Ora, é o direito de liberdade (Art. 5º, caput, CF/88) e do 

livre exercício da profissão (Art. 5º, XIII, da CF/88) contra a garantia dos 

necessitados de receberem assistência jurídica integral e gratuita (Art. 5º, LXXIV, 

CF/88) e de acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF/88). 

Saliente-se que no supracitado inciso LXXIV, nós temos uma garantia do 

indivíduo onde se diz, expressamente, que será dever do Estado fornecê-la. Em 

mesmo rumo, lecionam Mendes, Coelho, Branco (2009, p.311): 

 

Em outros casos, a leitura do preceito constitucional não deixa dúvida de 
que o sujeito passivo do direito somente pode ser o Estado. É o que ocorre 
com os direitos derivados do que se dispõe no inciso LXXIV do art.5º - “o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos” (...).     

 

Assim, fornecer a garantia de prestação jurídica integral e gratuita à custa 

de diminuir os direitos fundamentais e garantias de outros indivíduos não faz 

sentido.  

É possível concordar, parcialmente, com o autor, somente nos casos em 

que o perito nomeado seja do próprio cadastro do Tribunal de Justiça, nos moldes 

do Art. 2º, da Resolução nº. 10 do Órgão Especial do TJCE, tendo em vista que o 

próprio perito, no momento do cadastro, estava procurando por essa função extra e, 

ainda assim, poderá se escusar, por motivos legítimos, nos moldes do Art. 146, do 

CPC.  

Diferente situação é o Judiciário impor ao profissional particular, que nem 

mesmo fez o cadastro com o Tribunal, a realização de uma perícia, sem 

adiantamento dos valores, sob a alegativa de que é dever deste colaborar com o 

Poder Judiciário ou que é obrigação do perito designado realizar a perícia.       

 

4.3 Tempo de espera para a realização da perícia pelos beneficiários da justiça 

gratuita 

 

Com o fito de identificar, na prática, a problemática apresentada no 

presente trabalho, em pesquisa de campo no Fórum Clóvis Beviláqua, encontramos 
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exemplos de processos onde a parte que requereu a perícia era beneficiária da 

justiça gratuita e teve seu acesso à justiça prejudicado por este fato, tendo em vista 

que os peritos nomeados não aceitaram realizar a perícia. Acrescente-se a isso, o 

fato de que as Resoluções nº 127/CNJ e nº 10 do Órgão Especial do TJCE não 

estão funcionando da forma devida. 

Para exemplificar, vejamos alguns processos da 24ª Vara Cível da 

Comarca de Fortaleza: 

1 - Processo nº. 784413-60.2000.8.06.0001: aconteceu audiência, em 

12/05/2009, onde foi indicada a necessidade de perícia; na data de 03/08/2009, o 

juiz nomeou um médico para realizar a perícia. Em 04/09/2009, o médico foi 

intimado. No dia 06/10/2009, o médico nomeado se escusou. Até a data de 

25/06/2013, ainda não havia perícia realizada.  

2 - Processo nº. 6844-09.2009.8.06.0001: o juiz determinou a realização 

de perícia médica em 18/06/2012, que seria realizada em 05/07/2012, os quesitos 

das partes foram juntados em 04 e 05/07/2012. Até a data de 25/06/2013, nenhuma 

perícia.  

3 - Processo nº. 502313-32.2000.8.06.0001: em 21/11/01, juiz defere 

pedido de perícia e indica médico do Departamento de Serviços Integrados de 

Saúde - (D. S. I. S.) do TJCE. Em 22/09/04, o D. S. I. S. substitui o perito nomeado e 

marca perícia em 27/10/04. Em 28/10/04, os autos são devolvidos do D. S. I. S, 

porém sem perícia realizada. Entre 28/10/04 e 21/08/08, foram expedidos ofícios a 

outros órgãos de saúde, na tentativa de encontrar peritos, mas houve apenas 

escusas ou ausência de respostas. Em 13/09/11, o autor reclamou que desde o 

deferimento da perícia até a data da petição, já havia passado mais de 10 anos e, 

ainda assim, sem perícia. Até a data de 25/06/2013, continua sem perícia.    

4 – Processo nº. 412062-65.2000.8.06.0001: em 20/05/03, às fls. 68, o 

juiz nomeia perito e determina que o experto especifique o valor dos honorários, bem 

como afirma que estes seriam custeados pela parte autora. Em 08/07/03, o perito 

informa que o valor dos honorários pela perícia seria de R$2.160,00 (dois mil cento e 

sessenta reais). Na data de 24/09/03, a parte ré indica quesitos que seriam 

perguntados ao perito. Em 30/11/04, o juiz profere despacho informando que não 

houve recurso da decisão de fl. 68 e determina que a parte autora pague os 

honorários para que haja a realização da perícia. O requerente explana, na data de 

04/01/05, que a perícia foi solicitada pela parte ré e esta que deveria arcar com o 
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ônus. O magistrado, em novo despacho, datado de 18/10/06, dá razão ao autor e, 

observando que a requerida é beneficiária da justiça gratuita, determinou que fosse 

verificado com o perito nomeado se ele faria a perícia sem ônus para a requerida. A 

promovida requereu, em 27/03/07, a intimação do DERT, que tem convênio com a 

Defensoria Pública, para indicar profissional habilitado para realizar a perícia. Em 

19/08/08, há audiência preliminar, sem êxito em conciliação, no entanto, o juiz 

determina expedição de ofício ao DERT. Em 27/08/09, consta ofício ao DERT. Em 

30/05/12, às fls. 96-98, o autor requer novo ofício ao DERT. Em 26/02/2013, o 

promovente informa que há possibilidade de conciliação com a ré, por isso, requer a 

desconsideração do pedido de fls. 96-98, pedindo a realização de nova audiência de 

conciliação. 

Em uma análise simples dos 4 (quatro) processos, percebe-se que todos 

estão sem a realização da perícia e, mesmo depois das Resoluções nº 127, do CNJ 

e nº10, do Órgão Especial do TJCE, ainda assim, as perícias não foram realizadas.  

Nota-se, então, o descaso do Judiciário com as resoluções, pois todos os 

processos exemplificativos estavam sem perícia até a data de 25/06/2013, ou seja, 

quando as duas resoluções supracitadas já estavam em vigência. 

Outro ponto percebido é uma desorganização do TJCE em relação aos 

processos novos e antigos, pois não há razão para que, depois da resolução, ainda 

haja processos com 10 anos ou mais esperando por perícia e ainda não terem sido 

postos como prioridade.  

Ora, o que seria essa morosidade para realização de um ato processual 

que não é nem mesmo a solução da lide, senão a negação tanto do direito 

fundamental do acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, da CF/88), quanto do direito à 

celeridade processual (Art. 5º, LXXVIII, da CF/88).       

Passível de crítica também é o cadastro de profissionais, preconizado no 

Art. 2º, da Resolução do TJCE, que está longe de estar acontecendo de forma 

razoável, tendo em vista que, nos processos exemplificativos, havia a necessidade 

de médicos (com especialidade em oftalmologia e clínico geral) e também de 

engenheiro, no entanto, não havia esse tipo de especialistas nos quadros do TJCE.    

Veremos o que os tribunais têm feito para amenizar essa problemática, de 

acordo com as jurisprudências acostadas no tópico 4.5.  
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4.4 Perspectivas de melhora com o novo CPC 

 

O Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil não modificou muito a 

parte do atual código processual, no tocante à produção de provas periciais e seu 

procedimento, contudo, há no Anteprojeto o §3º, do Art. 83, que determina que o 

Poder Público pagará, ao final da ação e de acordo com tabela fixada pelo CNJ, o 

valor da prova pericial requerida pelo beneficiário da gratuidade da justiça.  

Observa-se que o legislador se lembrou do problema, mas não o 

solucionou de forma a evitar as escusas, tendo em vista que ela ainda continua no 

anteprojeto do novo CPC. Desta feita, na prática, os peritos continuarão da a agir 

mesma forma, se escusando das perícias ou demorando a aceitá-las, quando a lide 

envolver beneficiários da justiça gratuita.   

O Anteprojeto, no entanto, acertou ao deixar em aberto qual órgão seria 

responsável pelo pagamento das provas periciais requeridas pelos insuficientes de 

recursos. Assim, existe margem para que seja criado, pelo Estado, um órgão 

específico para produção de provas periciais, que é uma das soluções para o 

problema, conforme se abordará em tópico próprio.  

 

4.5 Medida paliativa - novas formas de se aplicar a teoria dinâmica do ônus da 

prova 

 

No item 3.3.6, da presente monografia, trouxemos à baila o que seria a 

teoria dinâmica do ônus da prova. A aplicação desta teoria de uma forma mais 

abrangente, ou seja, ultrapassando os limites das causas de consumo (única 

possibilidade explícita em lei), poderia resolver a problemática enquanto não fosse 

criadas normas específicas no CPC. 

Atualmente, a possibilidade de inversão do ônus tem sido limitada às 

causas de consumo, no entanto, trouxeram um excelente precedente jurisprudencial. 

Os tribunais têm entendido que o beneficiário da justiça gratuita (consumidor) - que 

não possui recursos para o pagamento de provas periciais imprescindíveis – tem o 

direito de produzi-las, ficando a cargo do Estado o pagamento da requerida perícia. 

Vejamos o entendimento dos tribunais de justiça:  
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PERÍCIA - PROVA 
IMPRESCINDÍVEL - ART. 3º, V E ART. 14 DA Lei 1.060/50. O deferimento 
da assistência judiciária abrange todos os atos do processo, incluindo-
se a realização de prova pericial, cabendo o Juiz nomear perito que 
aceite o encargo, ou conseguir profissional nos quadros do 
funcionalismo público. Havendo decisão que defere a justiça gratuita, 
não é cabível o indeferimento da prova, ao fundamento de 
impossibilidade de sua realização por ausência de profissionais que a 
executem. Recurso provido.  (grifo nosso) 
(1.0024.05.771796-9/001 TJMG, Relator: EVANGELINA CASTILHO 
DUARTE, 14ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2011, Data de 
Publicação: 19/07/2011) 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA REQUERIDA POR PARTE QUE 
LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NOMEAÇÃO DE PERITO 
PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. 
Se a realização da perícia é imprescindível à solução da lide, não 
podendo a parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita arcar como os 
honorários do perito nomeado, incumbe ao magistrado designar perito 
remunerado pelo Estado. (grifo nosso) 
(Agravo de Instrumento 20080020047310AGI TJDF, Relatora: 
Desembargadora CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, Data de 
Julgamento: 20/08/2008).  

 

 Acontece que, na prática, o Estado sempre contesta a necessidade da 

prova e isso toma muito tempo dentro do processo, negando, assim, o acesso à 

justiça aos necessitados. Por conta disso, os juízes de segundo grau têm aplicado, 

se presente o requisito da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência, a 

inversão do ônus da prova, nos moldes do Art. 6º. VIII, do CDC. 

Dessa forma, a inversão do ônus da prova é que torna a lide mais justa, 

pois o hipossuficiente deixa de ter um ônus excessivo, passando esse encargo para 

a parte adversa, que não será obrigada a pagar a prova pericial requerida pelo 

beneficiário, mas caso não o faça, as alegações feitas pelo consumidor serão 

consideradas como verdadeiras. Neste sentido, as jurisprudências do TJCE e do 

STJ:  

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. 
PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. 
HONORÁRIOS DO PERITO. 
(1) Pertence ao juiz o arbítrio sobre a necessidade ou não da produção de 
determinado tipo de prova. Se o contrato bancário não revela, prima facie, a 
existência de capitalização pela `tabela price´, justificada está a produção 
de prova pericial, tendente à confirmação sobre essa matéria. (2) 
Admissível a inversão do ônus da prova sempre que o consumidor, 
como a parte mais fraca da relação comercial, tenha dificuldade na 
produção de suas alegações, como no caso. (3) Isto, entretanto, não 
importa inversão automática do ônus de arcar com os honorários do 
perito, mormente quando o consumidor requer a produção da prova. 
Ressalvando-se apenas que em decorrência da inversão do ônus da 
prova, serão tidos como verdadeiros os fatos afirmados pela agravada, 



53 

se estes não puderem ser desconstituídos por outra prova que não a 
perícia que deveria ser realizada. (4) Recurso parcialmente provido. (grifo 
nosso) 
(TJCE - Agravo de Instrumento nº 13497-69.2005.8.06.0000/0, Relator 
Desembargador JOSÉ ARÍSIO LOPES DA COSTA, Primeira Câmara Cível, 
Data de registro: 22/05/2007). 
 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
ALEGAÇÃO ATINENTE À EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO DURANTE 
CIRURGIA OCULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS 
DA PROVA, DETERMINANDO-SE À RÉ A INCUMBÊNCIA DE PRODUZIR 
E CUSTEAR PERÍCIA. PREVISÃO DO ART. 6º, VIII, DO CDC. 
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA DA 
AUTORA E VEROSSIMILHANÇA DA POSTULAÇÃO. PRESENÇA. I - 
Configurada a relação de consumo por meio da aplicação dos arts. 2º e 
3º do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pedido de 
indenização por danos decorrentes de alegado erro médico durante 
cirurgia ocular realizada no hospital agravante. II - Cabível a inversão 
do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, para impor ao 
recorrente o encargo jurídico e processual da realização da prova 
pericial. III - A inversão do ônus da produção da prova pericial não 
importa na obrigação do réu, ora agravante, em antecipar os 
honorários do experto, mas, apenas, que a autora/recorrida não possui 
o encargo de realizá-la, e que, se o fornecedor não a produzir, 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, 
consequência processual advinda do ônus probandi invertido. IV - 
Precedentes do STJ e do TJCE. Agravo conhecido, porém desprovido. (grifo 
nosso) 
(TJCE - Agravo de Instrumento nº 4564-34.2010.8.06.0000/0, Relator 
Desembargador ADEMAR MENDES BEZERRA, Segunda Câmara Cível, 
Data de registro: 06/06/2011) 
 
CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO 
CDC. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS. 
1. Conforme o art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus probante no 
curso do processo é direito básico do consumidor para a facilitação da 
defesa de seus direitos, cabendo ao magistrado verificar a existência 
de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam a 
verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo 
as regras ordinárias de experiências. 2. No entanto, a inversão do 
mencionado ônus não implica responsabilização da ré pelas custas da 
perícia solicitada; significa tão-somente que já descabe à autora a 
produção dessa prova. Optando a ré por não antecipar os honorários 
periciais, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da autora. 
Precedentes do STJ.3. In casu, o juízo a quo determinou a inversão do ônus 
probante e a antecipação dos honorários periciais pela ré em ação de 
obrigação de fazer fundada em contrato de prestação de energia elétrica. 
Alicerçou-se no fundamento de que compete à prestadora de serviços a 
comprovação da regularidade da cobrança tida por excessiva pela autora. 4. 
Ora, tendo sido invertido o ônus da prova, desaparece a necessidade de o 
autor provar o que estiver no âmbito da inversão. Logo, é supérfluo 
obrigar o réu a produzir prova cuja apresentação seja de seu exclusivo 
interesse, pois a sua negativa ou omissão em nada prejudicará o 
sujeito vulnerável, só o favorecerá em conseqüência da própria 
inversão. (grifo nosso) 
5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1098876/SP, Rel. Min. 
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 26/04/2011) 
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Verificamos, portanto, que a aplicação da teoria dinâmica do ônus da 

prova, utilizada além dos limites das causas de consumo, resolve, pelo menos 

paliativamente, a problemática de produção de provas pelos beneficiários da justiça 

gratuita, tendo em vista que estes não dependerão do Estado para a realização da 

perícia, pois o encargo é repassado ao adversário judicial com mais possibilidades 

dentro do processo e, caso esse não venha a realizar a perícia, presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações da parte necessitada. 

Corroboram com o entendimento da aplicação da teoria dinâmica do ônus 

da prova, Godinho (2008, p.205) e Azevedo (2008, p.29), respectivamente:  

 

As regras de distribuição do ônus da prova podem de antemão traçar a 
sorte dos litigantes e, nessa medida, estão umbilicalmente ligadas ao 
acesso à justiça.  Aquele que vai ao judiciário para proteger um direito 
afirmado e encontra regras abstratas que lhe atribuam a demonstração de 
determinados fatos, cuja prova, circunstancialmente, é de difícil ou 
impossível produção, tem a garantia de acesso à justiça atendida apenas 
formalmente, já que não terá sua pretensão examinada adequadamente 
pelo julgador. Para um processo de resultados comprometido com o acesso 
à justiça, a distribuição do ônus da prova não pode ser apenas uma 
preocupação com a existência formal de uma decisão judicial, devendo ser 
o instrumento para a efetiva tutela de direitos. 
 
Ao magistrado é permitido fazer um juízo de ponderação e, mediante 
decisão devidamente motivada, respeitando todas as garantias 
constitucionais asseguradas às partes, modificar a regra de distribuição do 
ônus da prova fazendo incidir sobre a parte que tem o controle dos meios 
de prova e, por isso mesmo, encontra-se em melhores condições de 
produzi-la a contento, ou seja, apta a trazer aos autos a prova capital que 
descortinaria a verdade dos fatos controvertidos. É logicamente 
insustentável que, se há uma parte em melhores condições de produzir a 
prova, deixe de fazê-la unicamente pelo apego a formalismos exacerbados, 
e, por que não dizer, desarrazoados. O processo moderno não mais 
coaduna com esse tipo de idéia, pois que seu escopo maior é garantir o 
direito a quem realmente o titule. 

 

Outro ponto positivo da teoria dinâmica é que ela já é conhecida pelos 

tribunais e depende apenas de uma extensão de seu uso pelos juristas, ou seja, a 

prática jurídica em si seria suficiente para implantá-la além dos limites das causas de 

consumo, não dependendo de imediato de alguma alteração legislativa, tal como 

aconteceu com o instituto da exceção de não-executividade, que também é apenas 

doutrinário, no entanto, de ampla aceitação pelos juízes.   

No entanto, essa medida é paliativa pelos seguintes problemas: I – ela 

não funciona de forma justa nos casos em que ambas as partes sejam beneficiárias 

da justiça gratuita; II – nem sempre será justo inverter o ônus da causa, ocasião em 
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que a problemática de produção de prova voltaria, pois seria o momento de cada 

parte realizar sua própria perícia de acordo com a sua estratégia processual.  

Por essas razões, a teoria dinâmica do ônus da prova é uma excelente 

solução paliativa para a problemática de produção de provas periciais, porém, como 

vimos, não pode ser a única, pois não resolve por completo o impasse. Diante disso, 

devemos buscar novas e definitivas soluções, que apresentaremos no tópico 

seguinte.  

  

4.6 Possíveis soluções para problemática 

 

Ao lecionar sobre acesso à justiça em geral, Marques (2005, p.1) traz 

algumas soluções para seus obstáculos:  

 

A solução para essa negação indireta de acesso à Justiça das pessoas 
pobres é, ao nosso modesto entender, a adoção das seguintes 
medidas concomitantes: a) contratação, por alguma forma, de 
profissionais, pelo menos, de Engenharia, Medicina e Ciências 
Contábeis para oficiarem como peritos permanentes nas Varas Cíveis 
das Comarcas maiores; b) aumento do número de Defensores Públicos 
ou, pelo menos, melhoria nas suas condições de trabalho; c) maior 
aceitação da atuação do Ministério Público como autor de ações civis 
públicas; d) aumento do número de Procons; e) aprimoramento dos 
Juizados Especiais Cíveis estaduais e federais (grifo nosso). 

 

Apesar da temática do acesso à justiça, conforme já explanado, ir além da 

possibilidade de produção de provas periciais, trouxemos as soluções específicas 

para a problemática trazida pelo presente trabalho, que veremos nos tópicos a 

seguir. 

 

4.6.1 Criação de um órgão próprio 

 

A criação de um órgão responsável para produção de provas periciais 

para os beneficiários da justiça gratuita seria uma excelente medida, tendo em vista 

que, além de garantir o efetivo acesso à justiça dos insuficientes de recurso, o 

Estado estaria produzindo novos empregos públicos, onde o perito estatal daria todo 

o suporte técnico necessário ao deslinde da causa e não se preocuparia com 

honorários periciais, pois já receberia como funcionário público e não como auxiliar 

da justiça.  
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Armelin (apud MARINONI, 1993, p.54) ressalta a importância dos serviços 

auxiliares:  

 

a criação de serviços auxiliares deve acompanhar a evolução dos quadros 
dos magistrados, pois sem estes a atuação jurisdicional será ilusória (...) 
para os cargos pertinentes a tais serviços, é mister se assegure 
remuneração condigna.   
 

Essa medida favoreceria tanto os jurisdicionados quanto o juiz. As partes 

seriam beneficiadas, à medida que teriam um melhor acesso à justiça, pois a 

paridade de armas, nesse ponto, estaria bem mais próxima entre a parte insuficiente 

e a abastada. O juiz, por sua vez, teria cada vez mais esclarecimento dos fatos, 

gerando soluções mais justas.      

Outras medidas poderiam ser realizadas mesmo sem criação de um 

órgão específico, tais como: 

  

4.6.2 Dar mais celeridade ao pagamento dos peritos  

 

Talvez a causa maior da problemática trazida pelo presente trabalho seja 

a morosidade do Estado em realizar o pagamento dos honorários periciais, bem 

como os valores ínfimos dados aos peritos, desvalorizando sua atuação profissional.  

Ora, um profissional liberal que pode ganhar seu honorário em um tempo 

“X” por sua atuação para um particular não vai trabalhar para o Estado para receber 

no tempo 10”X”. 

Logo, uma solução é dar mais celeridade ao pagamento dos peritos, que 

ficarão mais interessados em trabalhar para o Estado e farão menos escusas, 

aceitando cada vez mais perícias requeridas pelos beneficiários da justiça gratuita.  

 

4.6.3 Fixar tabelas de honorários periciais que não sejam estáticas 

 

Outro problema é o valor pago pelo Estado para realização da perícia.  

É muito mais atrativo para o perito trabalhar numa situação onde o seu 

pagamento de honorários não dependerá do Estado, pois o particular paga o valor 

de mercado e o Estado arbitra o valor que pode pagar, de acordo com tabelas fixas 

de valores que são atualizadas muito aquém do valor de mercado.  
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Assim, seria imprescindível não só a celeridade no pagamento, bem como 

um reajuste no seu valor, atraindo cada vez mais peritos para trabalhar em causas 

que envolvam beneficiários da justiça gratuita.  

 

4.6.4 Alteração legislativa  

 

A atuação do legislador se torna imprescindível para dar plenitude de 

efeitos às normas que garantem o acesso à justiça. Solução razoável é o acréscimo 

de artigos no Código de Processo Civil que especifiquem melhor o procedimento 

envolvendo a produção de provas periciais pelos beneficiários da justiça gratuita.  

Sempre teremos pessoas insuficientes de recurso, dessa forma, não há 

razão para deixar algo tão genérico, como o Art. 19 do atual CPC, desde logo, 

devem ser acrescentados artigos ao atual código para que indiquem quem (qual 

órgão estatal) irá pagar pelos honorários periciais devidos pelos beneficiários da 

justiça gratuita e, de preferência, indique prazos para que isso seja feito. 

O §3º, do Art. 83 do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil é um 

exemplo do que pode ser acrescentado ao atual CPC, tendo em vista que essa 

melhoria não pode esperar até a aprovação do futuro código processual, pois é o 

mesmo que postergar o acesso à justiça, que deve ter aplicação imediata.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das considerações inicias - sobre o conceito de acesso à Justiça, 

suas barreiras apontadas pelos estudiosos Cappelletti e Garth, os avanços do Brasil 

no sentido de garantir esse direito em todos os seus aspectos; bem como uma 

abordagem sobre os conceitos de assistência judiciária e jurídica, provas, meios de 

prova, provas periciais e ônus da prova; além da apresentação de quem pode ser 

beneficiário da justiça gratuita – verificamos, inicialmente, a ligação do acesso à 

justiça com a produção de provas periciais e a importância destas dentro do 

processo.  

O necessitado não consegue produzir a prova pericial por que o Estado 

não é eficiente e organizado o suficiente para garantir que esse meio de prova seja 

realizado, gratuitamente, para aquele, assim, isso é o mesmo que negar ao 

beneficiário da justiça gratuita o acesso efetivo à justiça, sendo esta uma parte da 

problemática trazida por este trabalho.    

Essa impossibilidade da realização da perícia, nos casos envolvendo os 

insuficientes de recursos, também advém da possibilidade dos peritos de escusarem 

as suas nomeações, bem como pela ausência de normas claras e eficazes tanto em 

relação à produção de prova pericial quanto ao pagamento dos honorários periciais. 

O presente trabalho analisou as Resoluções nº 127, do CNJ e nº 10, do 

Órgão Especial do TJCE, que tentaram resolver a problemática, contudo, 

mostraram-se como meras recomendações que não trouxeram os resultados 

esperados na prática, pela falta de estrutura dos Tribunais de Justiça, diante da 

ausência de peritos cadastrados em número e especialidades suficientes, assim 

como pelos baixos valores e limitações aos honorários periciais.  

A avaliação de processos exemplos, a partir de pesquisa de campo, foi 

essencial para constatação de que, mesmo após as supracitadas resoluções, as 

partes beneficiárias da justiça gratuita ainda não conseguem a realização de 

perícias, permanecendo o processo parado durante anos à espera de um 

profissional que aceite o encargo. 

A partir do estudo dos processos exemplos e das tabelas trazidas pelas 

citadas resoluções, observaram-se as razões que levam os peritos a não aceitarem 

o encargo, dentre elas a falta de estímulo dos especialistas para trabalharem nas 

causas judiciais, tendo em vista o baixo valor pago (a quantia é fixa e não pode 
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exceder a um quantum estabelecido na tabela), bem como a impossibilidade de 

adiantamento dos honorários pelas despesas na realização da perícia (adiantamento 

negado pela Resolução do TJCE).   

Dessa forma, a presente monografia teve o objetivo tanto de apresentar a 

problemática quanto de averiguar que ela ainda permanece atualmente, em evidente 

violação ao acesso à justiça dos beneficiários da justiça gratuita, que, pela falta de 

organização e eficiência estatal, ficam impossibilitados de utilizar sua garantia 

fundamental de acesso à justiça, razão pela qual além de tratar da temática, foi 

trazida à discussão as possíveis soluções para a questão.    
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