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RESUMO 

 

 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar os aspectos inerentes à prova 

pericial e suas peculiaridades no processo do trabalho, principalmente quando se trata 

de sua produção e valoração. 

 

De modo geral, todos os capítulos buscam sedimentar a ideia central da 

pesquisa desenvolvida ao longo do trabalho.  

 

O primeiro capítulo aborda a noção e evolução dos sistemas de apreciação da 

prova, com destaque para o sistema atual vigente: sistema da persuasão racional ou do 

livre convencimento motivado. O segundo capítulo, antes de adentrar aos conceitos 

inerentes à prova pericial, busca traçar noções sobre a teoria geral da prova (conceito, 

objeto, finalidade), para após se aprofundar no estudo da prova pericial, com seus 

conceitos e significados. As espécies e classificação da prova pericial são analisadas 

no terceiro e quarto capítulo, respectivamente. O quinto capítulo estuda os atos e 

procedimentos que envolvem a realização de uma perícia, com destaque para questões 

que envolvem o momento da produção da prova pericial, o indeferimento e dispensa 

da prova pericial e, ainda, o laudo pericial. No sexto capítulo, é abordada a questão do 

poder instrutório do juiz na prova pericial. O sétimo e último capítulo, com base em 

toda a abordagem feita nos capítulos anteriores, bem como com base no regramento 

legal, nos ensinamentos doutrinários e na jurisprudência, trata exatamente das questões 

e situações que envolvem a necessidade ou não da perícia e, ainda, em sendo esta 

realizada, enfrenta o questionamento relativo a estar ou não o julgador vinculado ao 

seu resultado, concluindo, ao final, que, por se tratar de prova técnica, à conclusão 

obtida através da realização da mesma deve o juiz se vincular. 

  

Palavras-chave: Prova / Prova pericial / Perito / Laudo pericial / Produção / Valoração 

/ Vinculação.  



ABSTRACT 

 

 

 

The present study aims to analyze aspects of expert evidence and its 

peculiarities in the process of work, especially when it comes to production and value. 

 

In general, all chapters tackle the idea of the research developed over the 

work. 

 

The first chapter discusses the concept and development of systems of 

evaluation of evidence, particularly the current ruling system: a system of rational 

persuasion or conviction self motivated. In the second chapter, before entering the 

concepts inherent in the expert evidence, attempts to trace the concepts of the general 

theory of testing (concept, object, purpose), to later study of expert evidence, with its 

concepts and meanings. Species and classification of expert evidence are discussed in 

chapter three and four, respectively. The fifth chapter examines the actions and 

procedures involving the execution of a skill, with emphasis on issues related to the 

time of production of expert evidence, denial and rejection of expert evidence and the 

expert report. In the sixth chapter, we discuss the question of determinant power 

experts evidence in court. The seventh and final chapter, on the basis of the entire 

approach taken in the previous chapters and regulation based on legal, doctrinal 

teachings and jurisprudence, is exactly the problems and situations involving the need 

or no experience and also transported, faces questioning over whether or not the judge 

bound by its outcome, concluding at the end that in the case of the technical evidence, 

the conclusion obtained by performing the same force the judge. 

 

Keywords: Evidence/ Expert Evidence/ Expert skillful/ Production/ Value/ Binding. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

As partes quando vão a juízo, com base nos fatos alegados, pretendem que o 

juiz decida sobre determinado direito. 

 

No entanto, não basta alegar o fato, é preciso que a parte o comprove o mesmo 

perante o juiz. Isso porque, no processo, fatos alegados não passam de mera suposição. 

A prova dos fatos permite que o juiz se convença da veracidade dos mesmos e, 

formando sua convicção, possa julgar a lide, entregando a prestação jurisdicional às 

partes. Fatos provados levam à certeza necessária para que o juiz tenha condições de 

decidir e solucionar o conflito. 

 

Em razão da necessidade da entrega da prestação jurisdicional, a produção da 

prova não deve ser feita levando em consideração o interesse da parte, mas sim o 

interesse da jurisdição, eis que a solução do conflito será dada com base nos fatos que 

restarem provados ao longo do processo. É através da prova que a jurisdição atinge sua 

finalidade precípua, qual seja, o alcance da justiça através do restabelecimento da 

verdade dos fatos. 

 

O deferimento ou indeferimento da pretensão levada a juízo depende da 

atividade cognitiva do juiz, que através do exame dos fatos deduzidos na petição 

inicial e na contestação e das provas produzidas ao longo do processo, forma seu juízo 

de valor. 

 

O convencimento do magistrado, na grande maioria dos casos, está atrelado à 

demonstração e à comprovação dos fatos através dos meios de prova previstos no 

sistema processual, com observância na regra geral de que aquele que alega deve 

provar (art. 818 da CLT e art. 333 do CPC). 
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Em outras palavras, são as provas colhidas ao longo do processo que 

esclarecerão o juiz acerca da verdade dos fatos para que ele possa proferir a decisão. 

 

As regras atinentes à apreciação e valoração da prova remontam os primórdios 

da civilização. Com a evolução da sociedade e do próprio direito, houve o completo 

abandono do sistema da prova legal e do livre convencimento, passando a vigorar o 

sistema da persuasão racional, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas e 

outros elementos do processo, devendo para tanto motivar sua decisão (artigo 131 do 

Código de Processo Civil). Tal motivação deve se fundar no conjunto das provas 

produzidas no decorrer do processo e constante dos autos. 

 

Para se alcançar a verdade dos fatos, portanto, o juiz deve se valer da análise 

de todos os meios de prova lícitos e adequados destinados a comprovar os fatos 

alegados pelas partes, sendo certo que, somente através da valoração destes é que 

formará seu convencimento e, consequentemente, proferirá sua decisão. O alcance da 

verdade dos fatos é tão importante para a solução da lide e concretização da justiça que 

até mesmo o juiz, de ofício, poderá determinar a produção de alguma prova que julgue 

necessária para o deslinde da questão. 

 

O artigo 332 do Código de Processo Civil dispõe que “ todos os meios legais, 

bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, são 

hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa” e 

enuncia nas próximas seções algumas regras pertinentes ao depoimento pessoal, à 

prova documental, à prova testemunhal, à prova pericial e à inspeção judicial. 

 

A prova pericial, objeto de nosso estudo, é um meio de prova bastante 

peculiar, uma vez que a análise do fato a ser provado através desta dependerá de 

prévio conhecimento técnico ou científico a respeito da matéria, o que obriga, na sua 

realização, a participação de um expert. 
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O juiz não está obrigado a ter conhecimento técnico e científico  a respeito 

de toda e qualquer matéria, sendo-lhe permitido, portanto, recorrer a um profissional 

habilitado e detentor de tal conhecimento para que lhe auxilie na verificação e 

interpretação técnica de dos fatos alegados e que devem ser provados. 

 

A necessidade de realização da prova pericial se verifica diante da existência 

de comprovação de um fato que somente se verificará por meio de conhecimento 

técnico ou científico. Nesta seara, importante destacar que o juiz conhece o direito, 

mas não é obrigado a ter conhecimento técnico de outra área do saber, devendo, 

portanto, sempre que a situação fática envolvida no processo exigir expertise que não 

detém, nomear profissional especializado para realizar a análise técnica da questão, 

levando a um melhor entendimento do assunto, o que permitirá seja proferido o 

julgamento. 

 

As regras processuais a serem observadas em relação a este meio de prova se 

encontram previstas nos artigos 420 a 439 do Código de Processo Civil. 

 

Sem pretensão de esgotar o assunto, mas visando uma melhor compreensão do 

tema, o presente trabalho inicialmente apresenta as noções e evoluções dos sistemas de 

apreciação da prova, com destaque para o sistema atual vigente: sistema da persuasão 

racional ou do livre convencimento motivado.  

 

Em seguida, mas antes de adentrar os conceitos inerentes à prova pericial, 

buscamos  traçar noções sobre a teoria geral da prova (conceito, objeto, finalidade) 

para, após, aprofundar o estudo da prova pericial, com seus conceitos e significados, 

indicando suas espécies e sua classificação. 

 

Em meio a tudo isso, também serão estudados os atos e procedimentos que 

envolvem a realização de uma perícia, bem como serão estudados os limites do poder 

instrutório do juiz, para que ao final possa chegar-se a uma conclusão sobre a 

valoração da prova pericial pelo juiz. 
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Através da indicação das particularidades que envolvem este meio de prova, 

valendo-nos do regramento legal, dos ensinamentos doutrinários e da jurisprudência, 

buscaremos definir quando a perícia deve ou não ser realizada e, em sendo realizada, 

visaremos chegar a uma conclusão sobre estar o juiz ou não vinculado ao seu 

resultado. 

  

A finalidade do presente trabalho é estimular a discussão sobre este meio de 

prova, trazendo nossas impressões pessoais sobre a significância da produção e 

valoração da prova pericial, em razão de sua elevada importância para o processo do 

trabalho. 

 

Trata-se de tema de grande importância no processo do trabalho, tendo em 

vista que no mesmo, diferentemente do processo civil, existem situações em que a 

prova pericial decorre de exigência legal, como no caso de alegação de trabalho em 

condições de periculosidade ou de insalubridade. 

 

  Nestas circunstâncias a decisão sobre haver ou não a necessidade de realização 

da prova pericial não cabe ao juiz; o mesmo tem que determinar a realização de tal 

prova por exigência da lei. 

 

  Em circunstâncias tais a indagação sobre o real sentido do art. 436 do CPC é 

ressaltado e diversas são as hipóteses práticas nas quais o juiz adota na sentença 

conclusão completamente diferente da constante do laudo pericial e, justificando tal 

postura, invoca a afirmação contida no referido dispositivo legal, segundo a qual “o 

juiz não está adstrito ao laudo”. 

 

 As inúmeras vezes nas quais, durante nossa atuação na prática da advocacia 

trabalhista, nos deparamos com situações desse tipo e o interesse pelo estudo do tema 

das provas no processo do trabalho nos fez buscar uma resposta para tal indagação. O 

trabalho ora apresentado é o resultado dessas reflexões e dos estudos que realizamos 

sobre o tema. 
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CAPÍTULO I – EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE APRECIAÇÃO DA  PROVA 

 

 

 

1.1 – Sistemas de apreciação da prova 

 

 

Como bem destacado por José Roberto dos Santos Bedaque1, nenhum estudo 

sobre direito processual pode prescindir de premissas básicas: trata-se de ramo 

autônomo do direito, regido por princípios plubicistas. Daí decorre que, ao menos em 

princípio, os institutos processuais não devem ser contaminados pelas regras que 

regulam a relação jurídica de direito substancial, deduzida pelo autor na inicial e 

transformada em objeto do processo. Isso porque, sendo autônomo, tem fins distintos 

de seu conteúdo e que se confundem com os objetivos do próprio Estado, na medida 

em que a jurisdição é uma das funções por ele exercidas e por meio da qual busca 

manter a observância do ordenamento jurídico e, em última análise, atingir o escopo 

maior de assegurar o bem-estar da sociedade. 

 

O processo tem como finalidade precípua o alcance da justiça e a 

concretização da paz social. O resultado final do processo será considerado tão mais 

justo quanto maior for a correspondência entre os fatos efetivamente ocorridos no 

mundo e a verdade verificada no plano processual. 

 

Para se ter a exata correspondência entre os fatos efetivamente ocorridos e a 

verdade alegada pelas partes no processo (verdade real) ou uma maior proximidade 

dos fatos ocorridos no mundo e a realidade verificada no processo (verdade formal), o 

julgador se vale das provas produzidas nos autos, analisando-as a partir de um sistema 

de apreciação e valoração das mesmas, para a formação de seu convencimento e 

prolação da decisão que solucionará a lide, pondo fim ao conflito. 

 

                                                           
1 Poderes instrutórios do juiz. 5ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011.  p. 13. 
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Chiovenda2 aponta que a verdade sempre foi e sempre será tema de constante 

preocupação dos homens comuns e para os juristas, principalmente os processualistas. 

Sendo considerada uma verdadeira obsessão em se tratando de processo de 

conhecimento, a investigação e a descoberta da verdade ainda se constitui no caminho 

mais adequado para o atingimento dos objetivos da atividade jurisdicional. 

 

A fase de investigação e de descoberta da verdade mediante a apreciação e 

valoração dos meios de prova produzidos nos autos é função do juiz – destinatário da 

prova, posto ser ele quem tem o poder de convencimento e decisão acerca da verdade 

revelada no litígio.  

 

É através da apreciação e da valoração dos meios de prova, portanto, que o 

julgador formará seu convencimento acerca da verdade dos fatos ocorridos no mundo 

(verdade real ou verdade formal), proferindo, então, seu julgamento. 

 

Nas palavras de José Alberto dos Reis3, apoiado nas lições de Chiovenda, a 

prova é a pedra de toque para o surgimento dos sistemas de apreciação das provas. 

Segundo ele, o princípio de que a prova se destina a formar o convencimento do 

julgador é essencialmente romano, pois na época histórica, a “liberdade e 

incoercibilidade da consciência do julgador era de tal maneira sentida e apreciada em 

Roma, que chegava ao ponto de se reconhecer ao juiz o direito de se abster de julgar 

quando declarasse, sob juramento, que não via claro nos fatos da causa (sibi non 

liquere). (...) Chiovenda cita um escrito do imperador Adriano, recolhido no Digesto 

(cfr. 3 § 2º, De testibus, 22,5). O imperador, depois de mencionar alguns critérios que 

podem servir de guia de avaliação da prova testemunhal, como o número, a autoridade, 

a legitimidade, o consenso público, acaba por dizer que compete ao juiz apreciar a 

testemunha, a sua maneira de responder, a sua simplicidade, verificar se parece repetir 

um discurso estudado ou se conta espontaneamente a verdade”. 

 
                                                           
2 APUD. FÁVERO FILHO, Nicanor. A valoração da prova testemunhal no processo do Trabalho. Dissertação de 
Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 84. 
3 APUD. BEBBER, Julio Cesar. Princípios do Processo do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1997. p. 428. 
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O ordenamento jurídico passou pela evolução de 03 (três) sistemas de 

apreciação de prova, que ao longo do tempo foram se transformando conforme os 

princípios e valores sociais e culturais da sociedade da época: a) sistema da prova 

legal; b) sistema do livre convencimento; c) sistema da persuasão racional. 

 

Referidos sistemas foram evoluindo ao longo do tempo e, de forma geral, 

visavam ampliar ou restringir a liberdade do juiz quanto à formação de seu 

convencimento para a prolação da decisão final, conforme a seguir será demonstrado: 

 

 

 

1.1.1 – Sistema da prova legal ou positiva 

 

 

O sistema da prova legal remonta ao arcaico processo germânico e teve sua 

origem com os ordálios, cujo substantivo é tido geralmente como gênero feminino: as 

ordálias, também chamadas de Juízo de Deus4.  

 

Assim, o sistema da prova legal teve raízes nas ordálias ou juízos de Deus, 

muito em voga na antiguidade. A ordália consistia em submeter a pessoa a 

determinada prova, supondo-se que Deus não a deixaria sair com vida, ou sem algum 

sinal evidente, no caso de não dizer a verdade; por isso, as ordálias também foram 

denominadas de juízos de Deus5. 

 

A ordália (muito embora também existente o duelo e o juramento)6 era a 

principal prova utilizada pelos povos primitivos e semibárbaros da região indo-

                                                           
4 BEBBER, Julio Cesar. Princípios do Processo do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1997. p. 428. 
5 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 
148. 
6
 Entre as mais diversas espécies de provas, existia também o duelo e o juramento. No juramento, outro meio de 

prova com feição nitidamente religiosa, difundido principalmente na Idade Média, o jurador seguia um ritual, no 
qual se fazia acompanhar de conspurgadores que prestavam seus testemunhos mediante a obrigação de pedir a 
Deus que os castigassem caso o jurador estivesse mentindo. Na tentativa de se evitar a incidência de juramentos 
falsos, foram criados os duelos, prática esta adotada principalmente na Europa no final do século X. No duelo, 
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européia e povos antigos da Ásia. Tais civilizações praticamente não tinham 

organização política, social ou jurídica, detendo uma ideia rudimentar de estado, 

acreditando que a Divindade seria a força que comandava seus destinos. Diante da 

ausência de elementos racionais para direcionar a vida comum, a religião ditava os 

comportamentos sociais individuais e coletivos7. 

 

A ordália era uma prova rude e, muitas vezes, mortal, aplicada de diversas 

formas aos acusados, tais como: 1) prova da água fervente (aquele que retirasse um 

objeto do fundo de um caldeirão sem ter em suas mãos e braços queimaduras até o 

terceiro dia era considerado inocente); 2) prova da água fria (o acusado tinha a mão 

direita atada ao pé esquerdo; ao ser jogado na água, se afundasse, era inocente; se 

sobrenadasse era considerado culpado, porque entendia-se que o fato de não afundar 

era motivo da rejeição do elemento puro (água) que não o aceitava); 3) prova do fogo 

(quem conseguisse dar nove passos sobre o ferro em brasas sem se queimar era 

considerado inocente; o acusado também seria considerado inocente se não tivesse sua 

língua queimada ao tocar uma barra de ferro quente); 4) prova da bebida amarga (era 

considerado culpado aquele que contraísse o rosto e cujos olhos se mostrassem 

injetados de sangue ao ingerir a bebida); 5) a prova do pão e queijo (o acusado era 

considerado culpado se não conseguisse comer certa quantia de pão e queijo); 6) a 

prova das serpentes (o acusado era lançado no meio de diversas serpentes, 

acreditando-se que somente o atacariam se fosse efetivamente culpado das acusações). 

 

Dentre os povos que adotaram esse sistema se encontram os hebreus, os 

gregos e os hindus, muito embora tenham sido os europeus, sob o domínio germânico-

bárbaro que fizeram difundir largamente a utilização das ordálias8. 

 
                                                                                                                                                                                     

também denominado de combate judiciário, plebeus enfrentavam nobres, com escudos e bastão e demais armas 
que lhe eram próprias; testemunhas e conjuratores de uma e de outra parte também combatiam entre si. Todos 
lutavam: crianças, velhos, mulheres. Aquele que ganhava o duelo era considerado como o vencedor da causa. 
Somente em 1306, não obstante os diversos protestos da Igreja, os duelos foram proibidos na França pelo rei 
Felipe – o Belo. 
7 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e no comercial. 5ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1983. vol 1. 
p. 17. 
8 FÁVERO FILHO, Nicanor. A valoração da prova testemunhal no processo do Trabalho. Dissertação de 
Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 98. 



19 

 

 

Dúvida não há que, nesta época, a lei estava intimamente ligada à religião, ou 

seja, a lei era a própria religião sem que, contudo, deixasse de ser lei, influenciando na 

vida e na decisão dos homens, posto que se acreditava que Deus se envolvia com as 

coisas terrenas, sendo, portanto, as referidas provas consideradas como o caminho 

legítimo e confiável para o descobrimento da verdade. 

 

Neste sistema, o juiz possuía uma função eminentemente passiva, posto que 

sua atuação se restringia em aguardar o resultado das provas a que eram submetidos os 

acusados para, somente após, proferir a decisão.  

 

Em suma, o juiz apenas aguardava passivamente a realização das provas e 

aplicava as regras9.  

 

Com a evolução de tal sistema legal, as provas passaram a ser tarifadas, 

segundo critérios previamente fixados na lei. 

 

Considera-se como sistema da prova legal a ordem processual em que 

preponderam regras de valoração da prova estabelecidas pela lei em caráter geral e 

abstrato, e não pelo juiz, em cada caso que julga. Antecipando-se a este, o legislador 

estabelece juízos valorativos ao impor normas que graduam, exaltam, limitam ou 

excluem a eficácia das variadas fontes ou meios probatórios, mediante verdadeiras 

tabelas de valores a serem observadas pelos juízes em geral. Daí falar-se em provas 

tarifadas10. 

 

A tarifação das provas obtidas neste sistema também era aplicada quando da 

colheita de depoimentos testemunhais. Segundo este sistema a avaliação da prova era 

feita conforme critérios fixados por lei, sendo que dava-se, inicialmente, preferência 

para o critério valorativo no que se refere às concepções culturais, políticas e sociais 

                                                           
9 BEBBER, Julio Cesar. Princípios do Processo do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1997. p. 430. 
10 DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2004. vol. III. p. 102. 
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da época e, uma vez superado tal critério, optava-se para a escolha do critério 

quantitativo em detrimento do critério qualitativo. 

 

Exemplificando a tarifação das provas em relação a tais aspectos, Cândido 

Rangel Dinamarco11, assim explica: 

 

“As ordenações do Reino de Portugal incluíam preceitos dessa ordem, 

onde se via a distinção valorativa entre provas plenas e semi-plenas, 

assim graduadas segundo as concepções culturais, políticas e sociais 

da época. Excluíam-se os testemunhos dos escravos e subestimavam-

se os de mouros e de judeus, que não podiam depor em causas entre 

cristãos; privilegiavam-se os dos nobres, ricos, clérigos e varões, em 

detrimento dos prestados por plebeus, pobres, leigos ou mulheres; 

fixava-se a priori o número de testemunhas suficientes ara a 

demonstração de certos fatos, desconsiderando-se o depoimento 

isolado de uma só testemunha (testis unus testis nullus)”. 

 

Em suma, no sistema da prova legal o juiz não possuía qualquer liberdade na 

apreciação das provas produzidas no processo, posto ser elas previamente 

estabelecidas e tarifadas por lei. A atuação do juiz, portanto, se restringia tão-somente 

em aguardar o resultado da prova produzida, verificar sua validade de acordo com a 

tabela de valores previamente estabelecida pela lei e, ao final, proferir julgamento 

conforme o resultado de tal apreciação e valoração.  

 

O esvaziamento das funções do julgador, principalmente no que se refere à 

liberdade de apreciação do valor da prova para a formação de seu convencimento 

quando da prolação da decisão, permite concluir, diante da moderna processualística, 

que tal sistema milita contra os ideais de justiça. 

 

 

                                                           
11 Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2004. vol. III. p. 102. 
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Nesse sentido, conclui Manoel Antônio Teixeira Filho12: 

 

“Salta aos olhos do processualista moderno a irracionalidade desse 

sistema, onde a avaliação da prova era feita segundo critérios 

estereotipados por lei, dando-se, inclusive, prevalência ao aspecto 

quantitativo (e não qualitativo) da prova testemunhal. Afinal, sabemos 

que há uma série de fatores que devem ser sopesados pelo Juiz, 

sempre que tiver que apreciar o teor dos depoimentos testemunhais: 

‘Assim, umas vezes o mérito interno do depoimento, outras vezes as 

qualidades e reputação das testemunhas, outras o seu número, outras 

as coincidências que venham em socorro de algumas, tais são as 

circunstâncias, que o Juiz deverá examinar com religiosa atenção, e 

escrupulosa imparcialidade’, ressalta Paula Batista (Compêndio de 

Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Garnier, 1901, § 159, p. 207)”. 

 

 

 

1.1.2 – Sistema da livre convicção 

 

 

O sistema da livre convicção surgiu como oposição ao sistema anteriormente 

vigente. Sua origem é romana e foi amplamente utilizado pelos germânicos ou povos 

de cultura germânica. 

 

Como o advento da Revolução Francesa, o sistema da prova legal foi 

profundamente abalado; em relação ao processo penal, e.g., um decreto da Assembleia 

Constituinte de setembro de 1971 dispunha que os jurados decidissem suivant votre 

                                                           
12 Curso de Direito Processual do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2009. p. 991. 
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conscience et votre intime conviction (segundo sua consciência e a sua íntima 

convicção)13. 

 

Segundo este sistema, também conhecido como sistema da convicção íntima 

ou convencimento moral ou livre convencimento, o juiz tinha ampla liberdade para 

decidir o caso conforme sua íntima convicção, independente da indagação da verdade 

e da apreciação da prova. 

 

A verdade surgia na consciência do julgador, sem que ele tivesse de 

subordinar-se a certas regras legais de valoração da prova. A sua convicção se 

originava, ademais, não somente do conjunto probatório existente nos autos, mas antes 

mesmo de certos conhecimentos privados que pudesse ter acerca dos fatos. E a 

liberalidade desse sistema atingiu sua culminância ao dispensar que o juiz indicasse os 

motivos que influíram na formação de seu convencimento14. 

 

Esse sistema representa o total liberalismo quanto à apreciação da prova, uma 

vez que o juiz poderia julgar de acordo com as provas produzidas nos autos, sem 

atentar para as mesmas, e até mesmo contra elas, posto que a verdade estaria em sua 

consciência15. 

 

Essa liberdade racional no julgamento estava expressa na antiga máxima latina 

iudex prout religio sufferit, sententiam proferre debet (o juiz deve proferir a sentença 

segundo a sua consciência). Daí também resultava a faculdade que se deferia aos 

julgadores de não decidirem o litígio quando a prova era insuficiente. O juiz, enfim, 

era uma espécie de “senhor do processo”16. 

 

                                                           
13 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Curso de Direito Processual do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 
2009. p. 990. 
14 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 
149. 
15 BEBBER, Julio Cesar. Princípios do Processo do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1997. p. 430. 
16 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Curso de Direito Processual do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 
2009. p. 992. 
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Pelo sistema do livre convencimento, o julgador tinha total liberdade de 

avaliar a prova apresentada e exarar seu julgamento conforme a sua íntima convicção, 

sem ter a obrigatoriedade de dar qualquer justificativa hábil para tal ato. 

 

Moacyr Amaral Santos17 tece severas críticas a esse sistema, enfatizando que: 

 

“Conquanto muito se fale esse sistema, e haja ardorosos defensores de 

suas virtudes e excelência sobre os demais, não consta que alguma 

legislação de povo civilizado o tenha adotado em sua pureza, com a 

concessão ilimitada de liberdade ao juiz no acolhimento ou na 

apreciação da prova. 

(...) O sistema peca, a nosso ver, por ofender dois princípios 

fundamentais de justiça, o de que ninguém pode ser condenado sem 

ser ouvido (ne nauditus condemnetur) e o da sociabilidade do 

convencimento. 

Com efeito, se, independentemente das provas colhidas, o juiz forma 

convencimento decorrente do seu próprio testemunho, as partes ficam 

inibidas de contrariar e debater um tal testemunho, até porque nem 

mesmo teriam meios para convencê-lo. Por esta forma, com o 

sacrifício de um dos fatores vitais à eficácia da prova – o contraditório 

entre as partes – aquela que fosse condenada teria justa razão para 

clamar contra a justiça que o condenou sem tê-la ouvido. 

Por outro lado, a convicção não pode decorrer apenas de 

apresentações subjetivas do juiz, mas deve dimanar da apreciação dos 

fatos e das provas. O convencimento – escreve Malatesta – ‘não deve 

ser, por outros termos, fundado em apreciações subjetivas do juiz; se 

fossem submetidos à apreciação desinteressada de qualquer pessoa 

razoável, deveriam produzir, também nesta, a mesma convicção que 

                                                           
17 APUD. FÁVERO FILHO, Nicanor. A valoração da prova testemunhal no processo do Trabalho. Dissertação 
de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 88.  
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produziram no juiz. Este requisito, que eu creio importantíssimo, é 

que eu chamo de sociabilidade do convencimento”. 

 

Convergindo com as críticas acima, Sandra Miguel Abou Assali Bertelli18 

destaca que tal sistema era marcado pela arbitrariedade, pois permitia ao magistrado 

julgar segundo sua consciência, comprometendo os ideais de justiça e a segurança das 

partes, eis que a ausência de motivação do julgamento, bem como a possibilidade de 

formação da convicção do julgador desvinculada das provas dos autos impedia o 

exercício do contraditório em sua plenitude, e, por conseguinte, colocava em dúvida a 

credibilidade da própria decisão judicial. 

 

O sistema do livre convencimento era marcado pela extrema insegurança das 

decisões, posto que o julgador poderia decidir um caso conforme sua própria 

convicção e arbítrio, sem o dever de apontar e justificar os motivos que o levaram a 

decidir desta ou daquela maneira. Na processualística moderna, o sistema do livre 

convencimento é totalmente incompatível com os ideais de justiça (como bem 

ressaltado por Sandra Bertelli) e, de forma específica, com o princípio do devido 

processo legal. 

 

 

 

1.1.3 – Sistema da persuasão racional 

 

 

O sistema da persuasão racional ou do convencimento racional se consolidou 

com a Revolução Francesa, se constituindo como uma reação ao sistema da livre 

convicção amplamente aplicado ao processo em tal época. 

 

                                                           
18A importância da prova como garantia de efetividade do processo do trabalho. Dissertação de Mestrado. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 186. 
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Um decreto da assembleia constituinte francesa de 1791 determinava aos 

jurados que julgassem suivant votre conscience et votre intime conviction; o código 

napoleônico de processo civil acolheu implicitamente o mesmo princípio. Mas é 

sobretudo com os estatutos processuais da Alemanha e Áustria que o juiz se libertou 

completamente da fórmulas numéricas19. 

 

O sistema da persuasão racional se posiciona como um sistema intermediário 

entre o sistema da prova legal e o sistema do livre convencimento. Embora o 

magistrado tenha liberdade na apreciação e valoração das provas constantes do 

processo (já que não há tarifação legal do valor de cada uma delas), a decisão proferida 

deve ser motivada, ou seja, deverá indicar os motivos que formaram o convencimento 

do julgador (não podendo se decidir por convicção íntima e pessoal). 

 

O mérito do sistema da livre convicção motivada reside na adoção de uma 

solução moderada, quanto aos critérios de valoração da prova pelo julgador, evitando o 

radicalismo em que recaíram os outros dois sistemas superados e ora moderados pelos 

regramentos jurídicos modernos20. 

 

No sistema da persuasão racional, embora se permita ao juiz apreciar 

livremente as provas, isto não significa que o mesmo possa se deixar orientar por suas 

impressões pessoais: ao contrário, a sua convicção deverá ser formada com base na 

prova produzida nos autos (‘iudex secundum allegata et probata partium iudicare 

debet”). O seu convencimento, por isto, longe de ser arbitrário, fica ajoujado a certas 

regras jurídicas específicas, bem como a regras de lógica jurídica, sem desprezo pelas 

máximas da experiência. Por esta razão, ele apreciará livremente a prova, atendendo 

aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, 

mas deverá indicar na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento21. 

                                                           
19 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DIMAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 15ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 1999. p. 67. 
20 BERTELLI, Sandra Miguel Abou Assali. A importância da prova como garantia de efetividade do processo do 
trabalho. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 186. 
21 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 
150. 
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Pelo princípio da persuasão racional, o juiz tem plena liberdade para apreciar o 

conjunto probatório constante dos autos e que será utilizado para a formação de seu 

convencimento, ficando obrigado tão somente a expor os motivos que o levaram a 

tomar esta ou aquela decisão. 

 

Como se verifica pelo próprio nome dado a tal sistema, o princípio da 

persuasão racional tem como principal característica a racionalidade, pois é vedado ao 

Juiz julgar com elementos de prova que estejam fora do processo, utilizando-se de 

impressões subjetivas, ou seja, inteiramente íntimas e pessoais. O juiz deve embasar 

sua decisão nos elementos constantes dos autos – tendo plena liberdade para apreciar e 

valorar tais provas – bastando que para tanto justifique na sentença os motivos que o 

levaram a formação de seu convencimento. 

 

A liberdade do julgador na apreciação e valoração da prova está limitada pela 

necessidade de apresentação dos motivos que lhe formaram o convencimento, 

assegurando, assim, que as decisões não sejam proferidas segundo o puro arbítrio do 

juiz. 

 

Sobre tal liberdade de apreciação e valoração da prova e a limitação a essa 

liberdade, assim pondera Pontes de Miranda22: 

 

“Tem o juiz de dar os fundamentos, que lhe assistiram, para a 

apreciação das provas: porque desprezou umas e acolheu outras, 

porque não atribuiu o valor, que fora de esperar-se, a alguma, ou 

algumas, e porque chegou às conclusões que expende”. 

 

O juiz, ao proferir a decisão deve indicar os fundamentos que lhe formaram o 

convencimento, ou seja, deve motivar a decisão, demonstrando, por um lado, a sua 

                                                           
22 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Atualização legislativa de Sérgio 
Bermudes. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1996. Tomo IV. p. 253. 
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imparcialidade diante do caso e, de outro, garantir as partes o exercício do 

contraditório e da ampla defesa pela indicação de seu inconformismo com os termos 

da sentença. 

 

A necessidade de motivação da decisão é uma garantia constitucional e que 

tem como objetivo principal impedir que a liberdade do juiz na condução do processo 

e apreciação das provas se converta em arbitrariedade. 

 

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, estabelece que as decisões 

judiciais devem ser motivadas, sob pena de nulidade: 

 

“IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 

podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 

partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 

preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 

prejudique o interesse público à informação”. 

 

A motivação da sentença tem relação com princípios processuais e princípios 

constitucionais.  

 

Juan Garcia23 aborda a “importância da motivação da sentença no sistema 

processual e das provas”, mencionando que “não se pode falar de sentença justa nem 

adotada conforme o direito se não se conhecem os motivos pelos quais se falou 

conforme uma solução determinada”. 

 

A motivação da sentença pode ser analisada por vários aspectos, que vão 

desde a necessidade de comunicação judicial, exercício de lógica e atividade 

intelectual do juiz, até sua submissão, como ato processual, ao estado de direito e às 

                                                           
23 APUD. SALAMONE, Loredana Nocito. Da valoração da prova. Dissertação de Mestrado. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2002, p. 26. 



28 

 

 

garantias constitucionais estampadas no artigo 5º da CF, trazendo consequentemente a 

exigência da imparcialidade do juiz, a publicidade das decisões judiciais e a legalidade 

da mesma decisão, passando pelo princípio constitucional da independência jurídica 

do magistrado, que pode decidir de acordo com a sua livre convicção, desde que 

motive as razões de seu convencimento (princípio do livre convencimento 

motivado)24. 

 

Como bem ensina Nelson Nery Júnior25: 

 

“Fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de 

direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A 

fundamentação tem implicação substancial e não meramente formal, 

donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a 

seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão. 

Não se consideram ‘substancialmente’ fundamentadas as decisões que 

afirmam que, ‘segundo os documentos e testemunhas ouvidas no 

processo, o autor tem razão, motivo porque julgou procedente o 

pedido’. Essa decisão é nula porque lhe falta fundamentação”. 

 

Fundamentar, então, consiste na exposição do juízo lógico, extraído das mais 

variadas operações lógicas no exame dos fatos e do direito, os quais conduziram a 

convicção do magistrado. A fundamentação do juiz deve ser clara, lógica e precisa, de 

forma a permitir que todos possam entender seu raciocínio26. 

 

A exigência de motivação das decisões é, sem dúvida, garantia de justiça, 

posto que impede a prática de atos arbitrários cometidos por julgadores, à medida que 

demonstra a coerência e razoabilidade do julgamento. 

 

                                                           
24 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 10ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2010. p. 290. 
25 Ibid. p. 291. 
26 BEBBER, Julio César. Princípios do Processo do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1997. p. 286. 
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Nessa linha de raciocínio, não há como se aceitar as expressões formuladas 

pelos magistrados, como “defiro nos termos da lei” ou “indefiro por falta de previsão 

legal”, tendo vista seu aspecto amplamente genérico e superficial, sem qualquer 

indicação, inclusive, dos fundamentos jurídicos. 

 

Entretanto, se a fundamentação é boa ou de má qualidade é algo que diz 

respeito exclusivo à valoração subjetiva das razões indicadas pelo Juiz, ou seja, é uma 

questão ligada, portanto, à axiologia das decisões, sem qualquer vinculação com o 

tema das nulidades27. 

 

Em suma, pode-se afirmar que a liberdade do convencimento do magistrado 

está calcada nos fatos e provas produzidos no processo e, ainda, na obrigatoriedade de 

fundamentação das decisões, sob pena de se estar agindo arbitrariamente e, em razão 

disso, ter sua decisão anulada. 

 

 

 

1.2 – Evolução dos sistemas de apreciação da prova no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

 

Historicamente, no Brasil, ressalvadas algumas normas relativas ao sistema da 

prova legal, tanto as Ordenações Afonsinas, quanto as Manuelinas e as Filipinas 

adotaram em regra o sistema do livre convencimento racional28. 

 

Pelos preceitos contidos em tais Ordenações, verifica-se que o juiz estava 

adstrito ao conjunto probatório dos autos, tendo, de um lado, liberdade para apreciá-las 

                                                           
27 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Curso de direito processual do trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 
2009. Vol. I. p. 56. 
28 FÁVERO FILHO, Nicanor. A valoração da prova testemunhal no processo do Trabalho. Dissertação de 
Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 108. 
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e, de outro, obrigatoriedade de apresentar nas decisões os motivos que ensejaram a 

formação de tal convencimento, sob pena de nulidade da decisão. 

 

Tal sistema também esteve vigente após a Proclamação da República de 1891. 

 

José da Silva Pacheco29, ao escrever sobre a Evolução do Processo Civil 

Brasileiro, relata que o Código de Processo Civil de 193930 procurou dar maior 

liberdade ao magistrado tanto na direção do processo quanto na avaliação das provas. 

Contudo, malgrado a concessão de mais poderes ao julgador, essa maior liberdade não 

chegou a consagrar, como era o objetivo de seu anteprojeto, o puro sistema da livre 

convicção na valoração das provas. Embora tenha se afastado até certo ponto do 

direito anterior, a codificação nacional vigente preservou o livre convencimento 

motivado como sistema de avaliação das provas. 

 

Conforme se verifica do Código de Processo Civil de 1973 – código 

atualmente vigente (modificado, porém, por diversas leis posteriores) – tem-se que o 

sistema da persuasão racional foi o sistema recepcionado pelo nosso ordenamento 

jurídico brasileiro: o juiz não é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos 

autos (quo non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciação não depende de 

critérios legais determinados a priori. O juiz só decide com base nos elementos 

existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, arts. 

131 e 436)31. 

 

Dispõe o artigo 131 do Código de Processo Civil que: 

 

                                                           
29 APUD. FÁVERO FILHO, Nicanor. A valoração da prova testemunhal no processo do Trabalho. Dissertação 
de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 110. 
30 Artigo 118 do CPC 1939: “Na apreciação da prova, o juiz formará livremente seu convencimento, atentando 
aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegado pelas partes. Mas quando a lei considerar 
determinada forma como da substância do ato, o juiz não lhe admitirá a prova por outro meio”. Parágrafo único: 
“O juiz indicará na sentença ou despacho, os fatos e circunstâncias que motivaram o seu convencimento”. 
31 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DIMAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 15ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 1999. p. 67. 
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“O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e 

circunstancias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas 

partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram 

o convencimento”. 

 

O artigo 131 do CPC concede ao julgador liberdade para apreciação das 

provas produzidas no processo, independente de quem as produziu e de quem as 

mesmas irão beneficiar, bastando para tanto que apresente, na sentença, os motivos 

que lhe formaram seu convencimento. 

 

No âmbito do processo do trabalho, a necessidade de apreciação das provas e 

fundamentos da decisão encontra-se expressa no artigo 832, caput, da CLT: 

 

“Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido 

e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a 

respectiva conclusão”. 

 

Soma-se ao artigo 832, o artigo 765 da CLT, que confere ao juiz ampla 

liberdade na condução do processo, podendo determinar diligências que julgar 

necessárias para o esclarecimento da verdade. Confira-se: 

 

“Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção 

do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo 

determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas”. 

 

Nas lições de Manuel Antônio Teixeira Filho32, tem-se que sob a óptica desse 

sistema, a convicção do juiz fica adstrita a quatro pressupostos legais: a) aos fatos 

deduzidos na ação; b) à prova desses fatos, feita nos autos; c) às regras legais 

específicas e às máximas de experiência; e d) à indicação do motivo que determinou a 

formação de seu convencimento. 

                                                           
32A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 150. 
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Em outras palavras, por esse sistema apenas os elementos que estão 

concretamente evidenciados no processo podem ser objeto de avaliação judicial acerca 

das aduções fáticas controvertidas apresentadas pelas partes, sendo ela realizada com 

atenção a critérios racionais como presunções, máximas de experiência e a própria lei, 

constituindo-se em valoroso instrumento de legitimação dos provimentos 

jurisdicionais, na medida em que exige destes a sua indispensável fundamentação33. 

 

Resta claro, portanto, que essa liberdade de convencimento não é arbitrária e 

ilimitada, haja vista a necessidade de motivação (artigo 93, inciso IX, da Constituição 

Federal), não podendo o juiz desprezar, ainda, as presunções, máximas de experiência 

e as regras legais porventura existentes. 

 

Sob tal enfoque, cumpre destacar que alguns dispositivos do Código de 

Processo Civil e da Consolidação das Leis Trabalhistas, em matéria de prova, possuem 

regras processuais previamente estabelecidas34, regras estas que limitam a convicção 

do juiz. Cite-se como exemplo: 

 

a) artigo 145 do CPC: prevê que quando a prova do fato depender de 

conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito; 

 

b) artigo 319 do CPC: prevê que se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor; 

 

c) artigo 333 do CPC: prevê que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor; 

 

                                                           
33 FÁVERO FILHO, Nicanor. A valoração da prova testemunhal no processo do Trabalho. Dissertação de 
Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 104. 
34 Alguns autores entendem que as regras previamente estabelecidas constituem como resquícios do sistema de 
prova legal, posto que tais regras legais em situações específicas suprime o livre convencimento do juiz  
(FÁVERO FILHO, Nicanor. A valoração da prova testemunhal no processo do Trabalho. Dissertação de 
Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 99). 
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d) artigo 334 do CPC: prevê que não dependem de prova os fatos notórios, os 

fatos afirmados por uma parte e reconhecidos pela parte contrária, os fatos admitidos 

no processo como incontroversos, os fatos em cujo favor milita presunção legal de 

existência ou de veracidade; 

 

e) artigo 353 do CPC: prevê que a confissão extrajudicial, feita por escrito à 

parte ou a quem a represente tem a mesma eficácia probatória da judicial; feita a 

terceiro, ou contida em testamento, será livremente apreciada pelo juiz; 

 

f) artigo 405 do CPC: prevê que podem depor como testemunhas todas as 

pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. O artigo 405 estabelece em seus 

parágrafos as pessoas consideradas incapazes, impedidas ou suspeitas. 

 

g) artigo 897 do CPC: prevê para o caso específico de ação de consignação em 

pagamento que, uma vez não oferecida a contestação, e ocorrentes os efeitos da 

revelia, o juiz julgará procedente o pedido, declarará extinta a obrigação e condenará o 

réu nas custas e honorários advocatícios. 

 

h) artigo 195 da CLT: prevê que a caracterização e a classificação da 

insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-

se-ão através da perícia a cargo do Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, 

registrados no Ministério do Trabalho; 

 

i) artigo 464 da CLT: prevê que o pagamento do salário deverá ser efetuado 

contra recibo, assinado pelo empregado; em se tratando de analfabeto, mediante sua 

impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo. O parágrafo único do 

mesmo dispositivo legal estabelece que terá força de recibo o comprovante de depósito 

em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o 

consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho; 
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j) artigo 829 da CLT: prevê que a testemunha que for parente até o terceiro 

grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, 

e seu depoimento valerá como simples informação. 

 

Não restam dúvidas de que o princípio da persuasão racional ou o princípio do 

livre convencimento motivado, se assim se preferir chamá-lo, pressupõe a existência 

de juízes bem preparados – técnica, cultural e psicologicamente – posto que sua 

decisão deve estar respaldada nos fatos e provas produzidas no processo, sendo tal 

avaliação feita segundo critérios racionais voltados para a busca da verdade e 

concretização da paz social. 

 

Isto porque, a sentença (decisões em geral) se apresenta como um silogismo. 

O juiz, a fim de convencer-se da verdade, deverá desenvolver um trabalho lógico e 

complexo de análise dos fatos e do direito alegado pelo autor, da defesa deduzida pelo 

réu, e das provas existentes nos autos. O resultado desse trabalho, no qual fará a crítica 

dos fatos e do direito, permitirá que se chegue à conclusão. É, então, na sentença, que 

é o resultado de uma série de observações e raciocínios, que o juiz apreciará os 

fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, seguindo-se-lhe o dever de buscar a 

norma legal aplicável ao caso, de acordo com a convicção que resultar35. 

 

O princípio da persuasão racional se constitui como garantia de 

estabelecimento da justiça, legalidade e segurança dos julgamentos, eis que reduz ao 

máximo as práticas de arbitrariedades cometidas pelo magistrado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 BEBBER, Julio César. Princípios do Processo do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1997. p. 285. 
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CAPÍTULO II – PERÍCIA COMO ATIVIDADE TÉCNICA DE AVA LIAÇÃO 

 

 

 

As partes (autor e réu) quando se dirigem ao Judiciário, o fazem para que o 

juiz decida sobre um direito, proclamando-o e fazendo-o cumprir. Envolvendo o litígio 

questão fática, e não meramente de direito, a decisão final proferida pelo magistrado e 

que indica a procedência ou improcedência do direito pretendido está baseada nas 

provas constantes dos autos (ou, pelo menos, deveria estar). 

 

Do latim proba, de probare (demonstrar, reconhecer, formar juízo de), 

entende-se, assim, no sentido jurídico, prova como sendo o meio legal colocado à 

disposição das partes para demonstrarem ao juiz a existência ou veracidade de um fato 

material ou de um ato jurídico, em virtude da qual se conclui pela existência do fato ou 

do ato demonstrado. A prova consiste, pois, na demonstração de existência ou da 

veracidade daquilo que se alega como fundamento do direito que defende ou que se 

contesta36. 

 

A prova constitui, pois, o instrumento por meio do qual se forma a convicção 

do juiz a respeito da ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos no processo. 

No dizer das Ordenações Filipinas, “a prova é o farol que deve guiar o juiz nas suas 

decisões”37. 

 

Para a doutrina estrangeira, o conceito de “prova” adquire vários contornos. 

Para Chiovenda, por exemplo, provar significa formar a convicção do juiz sobre a 

existência ou não de fatos relevantes no processo. Para Benthan, “é um fato suposto ou 

                                                           
36 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 15ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999. p. 656. 
37 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 15ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 1999. p. 347. 
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verdadeiro que se considera destinado a servir de causa de credibilidade para a 

existência ou inexistência de outro fato”38. 

 

Para Carnelutti, a definição de prova é a demonstração da verdade legal de um 

fato (dimostrazione dela verità legale di um fato). Provar seria determinar ou fixar 

formalmente os fatos mediante procedimentos de dados (determinare o fissare 

formalmente i fatti medesimi mediante procedimenti dati).39 

 

Vale aqui citar Helvécio de Gusmão (“Direito Judiciário Civil”, Livraria 

Jacyntho, 1932, p. 319): 

 

“Prova é o conjunto dos diversos meios pelos quais a inteligência 

chega à descoberta da verdade (Bonner, “Tr. Des preuves”, p. 1), ou 

como melhor definiu P. Batista, prova, em acepção lata, é todo que 

nos pode convencer da certeza de algum facto, circunstância ou 

proposição controvertida” (op. Cit. Par. 134). 

É a soma dos meios productores da certeza, bem synthetisa João 

Monteiro (op. Cit., vol. 1, par. 122). 

Esclarecedoramente escreve João Mendes: “A verdade é a adequação 

da cousa e do intelecto: adaequatio rei et intellectus, diz o Philosopho. 

Para firmar esta recíproca equação, a intelligência busca certificar-se; 

a certeza é a firma adhesão do intellecto ao objecto, firma adhesio 

intellectus ad objectum, diz Santo Tomás de Aquino. Segundo a 

restricta definição de Mittermayer, a somma dos meios productores de 

certeza produz a prova; mas, em sentido amplo, provas são os meios 

pelos quaes a intelligência visa firmar a sua adhesão ao objecto”40. 

 

                                                           
38 APUD. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 19ª ed. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 1999. p. 403. 
39 APUD. SALAMONE, Loredana Nocito. Da valoração da prova. Dissertação de Mestrado. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2002, p. 6. 
40 APUD. PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 
1995. p. 13. 
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Para Moacyr Amaral dos Santos41, “a prova é a soma dos fatos produtores de 

convicção, apurados no processo”. 

 

Vicente Greco Filho42 define que “a prova é todo o elemento que pode levar o 

conhecimento de um fato a alguém”. 

 

Para Carlos Henrique Bezerra Leite43, nos domínios do direito processual, 

“prova é o meio lícito para demonstrar a veracidade ou não de determinado fato com a 

finalidade de convencer o juiz acerca da sua existência ou inexistência”. 

 

Para Sandra Miguel Abou Assali Bertelli44 “prova judiciária é a revelação em 

juízo da verdade dos fatos controvertidos, relevantes e pertinentes à questão essencial 

da lide, apta ao desenvolvimento de um raciocínio lógico tendente a formação de uma 

convicção”. 

 

Cândido Rangel Dinamarco45 conceitua a prova como “um conjunto de 

atividades de verificação e demonstração, mediante as quais se procura chegar à 

verdade quanto aos fatos relevantes para julgamento”. 

 

Em suma, como bem dizia Carnellutti, citado por Manoel Antônio Teixeira 

Filho46, a prova é o coração do processo. 

 

E nem poderia ser diferente, já que a necessidade de tal instituto se encontra 

intimamente ligada à dúvida, ou seja, ao saneamento da dúvida, visando a prolação de 

uma decisão firme e que se atrela à verdade dos fatos. 

 

                                                           
41 Prova Judiciária no Cível e Comercial. 5ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1983, p. 02. 
42 Direito Processual Civil Brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2000. Vol. 2. p. 179. 
43 Curso de direito processual do trabalho. 3ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2005. p. 414. 
44 A importância da prova como garantia da efetividade do processo do trabalho. Dissertação de Mestrado. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009, p. 24. 
45 Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2004. Vol. 3. p. 43. 
46 A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 17. 
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Em outras palavras, é através da prova que os fatos alegados pelas partes 

adquirem o status de verdadeiro ou falso, permitindo ao julgador a formação de seu 

convencimento com prolação de decisão que corresponda à verdade dos fatos. 

 

A prova tem como finalidade precípua formar a convicção do juiz sobre os 

fatos narrados na lide, de forma a se constatar a certeza e veracidade sobre a sua 

existência. 

 

Com base em tais conceitos, constata-se que a prova possui um objeto, uma 

finalidade e um destinatário, sendo cada um deles: 1) objeto da prova: fatos 

controvertidos47 narrados na causa; 2) finalidade da prova: formação da convicção / 

certeza sobre os fatos narrados na lide; 3) destinatário: o juiz, quem deve ter seu 

convencimento formado para dar solução à lide. 

 

Para Moacyr Amaral dos Santos48, na acepção jurídica o vocábulo prova 

possui três distintas acepções, quais sejam: 

 

a) o ato de provar, que significa a produção dos atos ou dos meios com os 

quais as partes ou o juiz entendem afirmar a verdade dos fatos alegados, sendo nesse 

sentido que se diz que cabe àquele que alegou um fato demonstrar sua veracidade; 

 

b) os meios de provas, que compreendem as técnicas desenvolvidas para se 

extrair a prova. Desse modo, fala-se em prova documental, pericial, testemunhal, entre 

outras; 

 

c) o resultado dos atos ou dos meios produzidos no cômputo da verdade dos 

fatos. Assim, depreende-se que, por exemplo, o autor fez a prova dos fatos por ele 

alegados e o réu das exceções por ele opostas. 
                                                           
47 Artigo 334 do CPC: “Não dependem de provas os fatos: I – notórios; II – afirmados por uma parte e 
confessados pela parte contrária; III – admitidos, no processo, como incontroversos; IV – em cujo favor milita 
presunção legal de existência ou de veracidade”. 
48 APUD. FÁVERO FILHO, Nicanor. A valoração da prova testemunhal no processo do trabalho. Dissertação de 
Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2010, p. 15. 
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Por tal explanação, tem-se que o conceito de “prova” é distinto do conceito de 

“meios de prova”. Como bem ensina Manoel Antônio Teixeira Filho49, a prova é a 

demonstração segundo as normas legais específicas da verdade dos fatos relevantes e 

controvertidos no processo, enquanto que os meios ou instrumentos de prova são as 

fontes por intermédio das quais o juiz obtém os elementos de prova necessários ao 

estabelecimento da verdade formal. 

 

Nessa linha de raciocínio, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de 

Almeida e Eduardo Talamini observam que “o meio de prova é apenas o mecanismo 

pelo qual se busca levar ao conhecimento do juiz a ocorrência dos fatos. Estes, uma 

vez demonstrados, se consubstanciam em conteúdo de prova”. No entendimento dos 

mencionados autores, prova é “o instrumento processual adequado a levar ao 

convencimento do juiz os fatos que envolvam a relação jurídica objeto da atuação 

jurisdicional”50. 

 

A prova, portanto, é gênero da qual são suas espécies todos os meios de prova 

moralmente legítimos e lícitos. A prova é o resultado obtido através dos meios de 

prova e que se destina a passar para o julgador o conhecimento real dos fatos, visando 

a prolação de um julgamento justo. 

 

Diversos são os meios de prova que são hábeis a demonstrar a verdade dos 

fatos alegados pelas partes para a formação da convicção do juízo. 

 

Nesse sentido, o artigo 332 do Código de Processo Civil, dispõe que “todos os 

meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste 

Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a 

defesa”.  

                                                           
49 A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 36 e 94. 
50APUD. BERTELLI, Sandra Miguel Abou Assali. A importância da prova como garantia da efetividade do 
processo do trabalho. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009, 
p. 24. 
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Soma-se a tal dispositivo legal, o preceito contido no artigo 5º, inciso LVI, da 

CF, que dispõe que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 

ilícitos”. 

 

Sopesando os dispositivos legais supracitados, conclui-se que a prova de um 

fato pode ser realizada por todo e qualquer meio, desde que este seja moralmente 

legítimo e lícito. Certo é, portanto, que a única restrição com relação às provas e seus 

meios se refere àquelas obtidas por meios ilícitos e de forma imoral ou ilegítima. 

 

Demasiadamente complexa é a discussão sobre a conceituação dos “meios de 

prova moralmente legítimos” ou “meios de prova imorais e ilegítimos” e dos “meios 

lícitos” ou “meios ilícitos”. No entanto, não é este o propósito do presente estudo, 

razão pela qual deixamos de analisar as controvérsias que cercam a questão, visando 

objetivar o estudo em relação ao tema central proposto, qual seja, valoração da prova. 

 

Nesta seara, importante apenas elucidar que as restrições constantes do artigo 

332 do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, estão 

intimamente ligadas com os princípios, direitos e garantias fundamentais do indivíduo, 

tais como: inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à dignidade, à 

privacidade, à intimidade, à vida privada, à honra e a imagem, direito estes que estão 

acima de qualquer interesse processual destinado à obtenção da verdade dos fatos. 

 

O Código de Processo Civil, em seu capítulo IV, intitulado como “Das 

provas”, admite como meios legais de prova: depoimento pessoal, confissão, exibição 

de documento ou coisa, prova documental, prova testemunhal, prova pericial e 

inspeção judicial. 

 

Traçando sucintos conceitos dos principais meios de prova citados, tem-se 

que: 
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a) a confissão é a concordância da parte ou a confirmação pela mesma dos 

fatos alegados pela parte contrária. É considerada como a “rainha de todas as provas”, 

posto que não existe prova mais convincente do que aquela feita pela própria parte ao 

concordar com os fatos alegados pela parte contrária. 

 

O artigo 348 do Código de Processo Civil traz a conceituação exata de tal 

meio de prova ao dispor que: “Há confissão, quando a parte admite a verdade de um 

fato, contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. A confissão é judicial ou 

extrajudicial”. 

 

b) a prova testemunhal é a que se produz pela transmissão dos conhecimentos 

que terceiros têm sobre os fatos51. 

 

Como bem explica Moacyr Amaral Santos52, a função da testemunha “consiste 

em traduzir ou comunicar ao juiz, no processo, as percepções que teve dos fatos ou 

acontecimentos sobre os quais versa a causa. Cabe-lhe depor em juízo sobre os fatos 

que hajam caído sob o domínio dos seus sentidos, isto é, suas próprias observações, 

direta ou indiretamente colhidas, dos fatos ocorridos que tenham importância na 

causa”. 

 

c) prova documental é a que se faz através da juntada aos autos de 

documentos. 

 

Manoel Antônio Teixeira Filho53 diz que documento é todo meio idôneo e 

moralmente legítimo, capaz de comprovar, materialmente, a existência de um fato. 

 

d) inspeção judicial refere-se à realização pelo juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, diretamente, ou se desejar, assistido por um perito, de inspeção 

                                                           
51 PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 15. 
52 Prova Judiciária no Cível e Comercial. 5ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1983. p. 43. 
53 A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 285. 
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nas pessoas ou coisas, a fim de esclarecer, através de seus próprios sentidos, fatos que 

interessam à decisão da causa (artigos 440 e 441 do Código de Processo Civil). 

 

Feitas todas estas ponderações, passemos à análise minuciosa da prova pericial 

– objeto central do presente estudo. 

 

 

 

2.1 – Conceito de perícia 

 

 

Existem determinados fatos que apenas são percebidos com precisão por 

pessoas que detêm certo conhecimento técnico e científico, conhecimento este que não 

se insere no rol de conhecimento das pessoas comuns. 

 

Em razão da expertise que exige, é que a perícia muitas vezes é requerida 

pelas partes ou determinada de ofício pelo juiz para a apuração de determinados fatos. 

 

O artigo 145, caput, do Código de Processo Civil, assim dispõe: 

 

“Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 

científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 

421”. 

 

Do latim peritia (habilidade, saber), juridicamente perícia designa 

especialmente, em sentido lato, a diligência realizada ou executada por peritos, a fim 

de que se esclareçam ou se evidenciem certos fatos. Significa, portanto, a pesquisa, o 

exame, a verificação, acerca da verdade ou da realidade de certos fatos, por pessoas 

que têm reconhecida habilidade ou experiência na matéria de que se trata54. 

 

                                                           
54 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 15ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999. p. 602. 
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Para Moacyr Amaral Santos55, a perícia consiste “no meio pelo qual, no 

processo, pessoas entendidas e sob compromisso verificam fatos interessantes à causa, 

transmitindo ao Juiz o respectivo parecer”. 

 

Amauri Mascaro do Nascimento56 se aproveita das conceituações feitas por 

Echandia e Melero para definir perícia como “uma atividade processual desenvolvida 

em virtude de encargo judicial, por pessoas distintas das partes e do processo, 

especialmente qualificadas por seus conhecimentos técnicos, artísticos ou científicos, 

mediante a qual são ministrados ao juiz argumentos ou razões para a formação de seu 

convencimento sobre certos fatos cuja percepção ou cujo entendimento escapa das 

aptidões comuns das pessoas” (Echandia). A função da perícia é “levar ao processo 

conhecimentos científicos ou práticos que o juiz podia conhecer, mas que não está 

obrigado a tanto, e que são necessários para fundamentar a decisão” (Melero). 

 

Echandia57 aponta as seguintes características gerais que envolvem a perícia: 

 

1) É uma atividade humana, posto que consiste na intervenção transitória, no 

processo, de pessoas que devem realizar certos atos para dar posteriormente um 

conceito ou ditame; 

 

2) É uma atividade processual, porque deve ocorrer no curso do processo ou 

em diligências processuais prévias ou posteriores e complementares (os conceitos 

similares, que se solicitam e emitem extrajudicialmente, não são juridicamente 

perícias); 

 

3) É uma atividade de pessoas especialmente qualificadas, em razão de sua 

técnica, sua ciência, seus conhecimentos de arte, quer dizer, de sua experiência em 

matérias que não são conhecidas pelo comum das pessoas; 
                                                           
55 APUD. FILHO, Manoel Antonio Teixeira. A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. 
p. 384. 
56 Curso de Direito Processual do Trabalho. 19ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999. p. 433. 
57 APUD. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 19ª ed. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 1999. p. 433 e 434. 



44 

 

 

4) Exige um encargo judicial prévio, porque não se concebe a perícia 

espontânea, no que distingue-se do testemunho e da confissão (se um perito apresenta-

se espontaneamente perante o juiz e, em relação a um processo que conhece, emite 

declarações técnicas, científicas ou artísticas sobre os fatos que estão sendo 

investigados, existirá um testemunho técnico e não uma perícia); 

 

5) Deve versar sobre fatos e não sobre questões jurídicas, nem sobre 

exposições abstratas que não incidam na verificação, valoração ou interpretação de 

fatos do processo; 

 

6) Esses fatos devem ser especiais, em razão das suas condições técnicas, 

artísticas ou científicas, quer dizer, cuja verificação, valoração ou interpretação não 

seja possível com os conhecimentos ordinários de pessoas medianamente cultas e de 

juízes cuja preparação é fundamentalmente jurídica; 

 

7) É uma declaração de ciência, porque o perito expõe o que sabe dos fatos 

sobre os quais versa o seu ditame, por percepção, por dedução ou indução,  sem 

pretender nenhum efeito jurídico concreto com sua exposição (diferencia-se da 

declaração de ciência testemunhal, que tem por objeto o conhecimento que a 

testemunha possui dos fatos que existem no momento de declarar ou que existiram 

antes; o perito também expõe o que sabe sobre fatos que ocorreram ou estão ocorrendo 

no momento da realização da perícia ou, ainda, sobre fatos futuros, mas, sempre,, 

fundado em suas deduções técnicas ou científicas. ao testemunha geralmente adquiriu 

o seu conhecimento antes de ser chamado como testemunha – razão pela qual é 

solicitado o seu testemunho –, ao passo que o perito pode desconhecer os fatos quando 

lhe é outorgado o encargo, já que é suficiente que tenha experiência técnica, artística 

ou científica necessárias para iniciar a sua investigação e o seu estudo; 

 

8) Essa declaração contém, ademais, uma operação valorativa, porque é 

essencialmente um conceito ou ditame técnico, artístico ou científico do que o perito 

deduz sobre a existência, as características e a apreciação do fato, ou sobre as causas e 
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seus efeitos, e não uma simples narração de suas percepções (no que também se 

distingue do testemunho, inclusive quando é técnico); 

 

9) É um meio de prova. 

 

Conforme se verifica das características inerentes a tal instituto, a perícia 

fornece fontes e subsídios para que o juiz não somente conheça dos fatos, mas também 

possa compreendê-los. 

 

A perícia, por ser um meio de prova eminente técnico, é capaz de, ao mesmo 

tempo, esclarecer e demonstrar a verdade de um fato em um só ato. Em virtude de tal 

peculiaridade, qual seja, permitir o esclarecimento, a compreensão, a apuração da 

prova, alguns autores tendem a desconsiderá-la como meio de prova, posição esta com 

a qual não compartilhamos. Vejamos. 

 

 

 

2.2 – Natureza jurídica da perícia 

 

 

Alguns autores, em razão da perícia servir também como forma de 

compreensão ou apuração das provas, adota o posicionamento de que esta não pode ser 

tomada como prova, mas sim como um meio de conhecimento. Nesse sentido, João de 

Castro Mendes58 – “Do conceito de prova em processo civil”, Coleção Jurídica 

Portuguesa, Edições Ética, Lisboa, 1961 diz: 

 

“...Esta construção leva Heusler a tirar uma conclusão interessante no 

que diz respeito ao objeto da prova: este só deve abranger factos 

passados (em relação ao processo). Com efeito, os factos 

                                                           
58 APUD. PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 
1995. p. 14. 
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contemporâneos podem – e portanto devem – ser o objeto do 

conhecimento directo por parte do próprio juiz, ou peritos por ele 

nomeados, e este conhecimento nunca é prova. Quando aos factos 

passados, devem ser reconstruídos ao juiz por meios (testemunhas, 

documentos, juramentos) tão idôneos quanto possível. E então das 

duas uma: ou esses meios são produzidos pelas partes, e essa produção 

chama-se prova; ou a sua aportação é determinada pelo juiz, e estamos 

perante Erkenntnistmittel, meios de conhecimento ( e não de prova).” 

 

No entanto, com tal posicionamento ousamos discordar. Isto porque, há casos 

em que determinados fatos somente podem ser percebidos, com precisão, por pessoas 

que possuam conhecimento técnico e científico para tanto. 

 

A nosso ver, a perícia é o meio de prova perante o qual um profissional 

habilitado por seus conhecimentos técnicos e científicos auxilia o julgador na 

formação de seu convencimento, seja através da demonstração da verdade dos fatos 

seja através da compreensão ou apuração da prova em si mesma.  

 

Sobre o tema, Sérgio Pinto Martins59 afirma que “perícia é o meio de prova, 

onde técnicos capacitados, por determinação judicial, manifestam o seu parecer sobre 

determinado fato ou coisa, apresentando-se ao juízo da causa”. 

 

Os litigantes têm interesse central na prova dos fatos e a perícia, se não é uma 

prova, é um meio de se compreender a prova, naquilo que possa ser de difícil 

entendimento para o julgador60.    

 

Assim, quando a prova do fato escapa do conhecimento ordinário do juiz, ou 

seja, quando a prova do fato exige a análise de questões técnicas que se afastam da 

esfera jurídica da qual o magistrado é detentor de pleno conhecimento, necessário se 

                                                           
59 Direito processual do trabalho. 24ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2005. p. 311. 
60 PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 13. 
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faz que o mesmo se valha da prova pericial para dirimir a controvérsia técnica do 

processo. 

 

Tanto é assim que ainda que, eventualmente, o juiz possuísse conhecimentos 

técnicos a respeito da matéria, não lhe seria permitido agir como perito, pois estaria, 

em última análise, funcionando como uma espécie de assessor do litigante, cuja 

parcialidade seria sobremaneira censurável. Os conhecimentos especializados que tem 

poderiam ser utilizados pelo juiz na apreciação do laudo, a fim de convencer-se, ou 

não, da conclusão a que chegou o perito. Aliás, a possibilidade de o juiz atuar como 

perito está vedada, dentro outros dispositivos legais, pelo artigo 145 do CPC, cuja 

expressão é imperativa: “Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico 

ou científico, o Juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421” 61. 

 

A perícia serve, portanto, para demonstrar e esclarecer o que não está 

suficientemente claro para o julgador. 

 

Resta claro, portanto, que a perícia não visa pura e simplesmente a verificação 

de um fato. O laudo pericial aprecia, analisa e interpreta os fatos tecnicamente de 

modo a facilitar a compreensão e convencimento do juiz quanto à matéria ali tratada. 

Deste modo, a perícia embora não seja prova, é sim um meio probante. 

 

 

 

2.3 – Perito 

 

 

Do latim peritus (hábil, experimentado, que sabe por experiência), perito é, na 

linguagem técnica do direito, a pessoa que, nomeada pelo juiz, ou escolhida pelas 

partes, em uma demanda ou litígio, vai participar de ou realizar uma perícia. Assim, 

juridicamente entende-se como sendo o, perito o homem hábil (experto), que, por suas 

                                                           
61 FILHO, Manoel Antonio Teixeira. A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 384. 
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qualidades ou conhecimentos, está em condições de esclarecer a situação de fato ou o 

assunto que se pretende aclarar ou pôr em evidência, para uma solução justa e 

verdadeira da contenda62. 

 

Dispõe o artigo 145 do Código de Processo Civil que: 

 

“Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 

científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no 

artigo 421. 

§ 1º: Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível 

universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, 

respeitado o disposto no Capítulo VI, Seção VII, deste Capítulo. 

§ 2º: Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que 

deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que 

estiverem escritos. 

§ 3º: Nas localidades onde não houverem profissionais qualificados 

que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação 

dos peritos será de livre escolha do juiz”. 

  

Pela leitura do artigo 145 do Código de Processo Civil, o perito é pessoa física 

que atua no processo para auxiliar o juiz na compreensão de determinado fato, em 

razão de seu conhecimento técnico e científico sobre determinado tema que escapa do 

conhecimento do magistrado. 

 

Como auxiliar do juiz, o perito deve contribuir com seus conhecimentos 

técnicos e científicos para a demonstração e esclarecimento da verdade. Entretanto, 

isso não significa dizer que pode substituir o juiz em suas funções, como proferir 

julgamento antecipado com base nas conclusões constantes de seu laudo pericial. 

 

                                                           
62 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 15ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999. p. 604. 
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Como bem destaca Coqueijo Costa (Doutrina e Jurisprudência do Processo 

Trabalhista, São Paulo, LTr, 1978, p. 16)63, o perito deve ficar alheio aos resultados do 

processo; ele apenas “contribui para formar o material de conhecimento de que o Juiz 

precisa, sem participar da decisão, que cabe exclusivamente ao magistrado, dada a 

jurisdição a este ínsita, da qual resulta a coisa julgada, garantida constitucionalmente 

por ser a maior das certezas humanas”. Ao apreciar o laudo, o juiz não julga os fatos 

em sua essência, mas apenas o resultado da investigação efetuada pelo perito: este 

surge, pois, como um tradutor especializado de tais atos. Daí a razão de falar-se, na 

doutrina, em perito perceptivo, ou seja, aquele cuja função é substituir o juiz na 

percepção dos fatos, opostamente ao judicante, que se destina a indicar ao juiz as 

regras de experiência ou a aplicá-las; nestas últimas funções, o perito presta assistência 

ao magistrado, a quem caberá perceber, pessoalmente, os fatos, como ocorrem, v.g., na 

inspeção judicial (CPC, art. 441). 

 

 

 

2.3.1 – Nomeação do perito 

 

 

Conforme se verifica pela leitura do artigo 145 do CPC, a escolha do perito é 

feita pelo juiz entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão 

de classe competente, e com especialidade na matéria tratada nos autos e que será 

objeto de perícia. 

 

A especialidade do perito na matéria tratada nos autos e que será objeto da 

perícia é requisito essencial para que a escolha do profissional, que atuará como 

auxiliar do juiz para a compreensão de determinado fato. 

 

                                                           
63 APUD. FILHO, Manoel Antonio Teixeira. A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. 
p. 385. 
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Para o exercício de tal encargo judicial, o perito dever ser profissional 

habilitado, sob pena de ser recusado. 

 

A CLT ao tratar das perícias obrigatórias – insalubridade e periculosidade – 

preceitua através do artigo 195, caput, que a caracterização e a classificação da 

insalubridade e periculosidade devem ser feitas através de perícia por médico ou 

engenheiro do trabalho, devidamente registrados no Ministério do Trabalho. 

Confirmando a condição do perito exigida por lei, o TST adota, no entanto, 

entendimento no sentido que tanto o médico como o engenheiro do trabalho, 

indistintamente, podem realizar perícia de insalubridade e de periculosidade (OJ nº 

165 da SDI-I)64. 

 

O Decreto-lei nº 9.295/46, que foi regulamentado pelo Conselho Federal de 

Contabilidade através da Resolução nº 96, de 13 de dezembro de 1958, exige que a 

realização de perícia contábil somente seja feita por contador, não se admitindo que a 

realização de tal perícia seja feita por técnico em contabilidade. 

 

Como bem destaca José Luiz Ferreira Prunes65, a capacidade do perito pode 

ser entendida de mais de um modo: 

 

a) capacidade técnica, dizendo-se com isto que o perito deve ter 

conhecimentos suficientes para cumprir sua missão; 

 

b) capacidade profissional, no sentido de ser autorizado por lei, naquelas 

peritagens onde o legislador exige certos requisitos, como – por exemplo – ter curso de 

pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho para poder fazer perícias de 

insalubridade ou periculosidade; ser médico registrado no respectivo Conselho 

profissional; ser contador com registro em seu órgão de classe, etc.; 
                                                           
64 “Perícia. Engenheiro ou Médico. Adicional de insalubridade e periculosidade. Válido. Art. 195 da CLT. O 
artigo 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e 
classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional 
devidamente qualificado”. 
65 A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 128. 
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c) capacidade civil, eis que os civilmente incapazes (p.ex., menores) não 

podem desempenhar o encargo; 

 

d) finalmente, também em situação relacionada com a capacidade, reside o 

fato de não ter qualquer impedimento legal para a função: situação assemelhada à da 

testemunha e, ainda, não ter sofrido punição que proíba para peritagens, ainda que 

preencha todos os requisitos antes mencionados. 

 

Pois bem. Verificando a necessidade da perícia, seja na fase de conhecimento 

seja na fase de execução, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, designará a 

perícia, nomeando perito de sua confiança, com formação universitária e com 

conhecimento técnico específico sobre a matéria tratada, e fixará prazo razoável para 

entrega do laudo concluído. 

 

A escolha do perito é atribuição exclusiva do juiz. O juiz deve escolher a 

pessoa66 que entender que reúna todas as habilidades e qualidades que a realização da 

perícia determinada requer. 

 

Se a escolha do perito recai sobre determinada pessoa, em consonância com 

suas habilidades e qualidades pessoais, nenhuma outra pessoa poderá exercer tal 

encargo em nome da primeira. O desempenho da tarefa e apresentação dos trabalhos 

periciais são funções exclusivas do perito nomeado judicialmente, sendo, portanto, 

impossível de transferência a terceiro, ainda que este atue como seu auxiliar. 

 

Por se tratar de uma nomeação judicial, o perito, assim como o juiz, já que 

atua como auxiliar deste e sob sua confiança, deve ser totalmente neutro e imparcial. 

                                                           
66 “O perito, em princípio, devera ser uma pessoa física. Nada impede que o juiz, na falta de conhecimentos 
próprios sobre quem possa realizar a perícia, se socorra de instituições que são especializadas. Assim, por 
exemplo, caso o juiz venha a necessitar de uma perícia datiloscópica, pode determinar que o diretor de um 
‘Instituto de Identificação’ governamental informe o nome e a qualificação de técnicos especializados para que 
um seja nomeado perito. O que não pode ser é a nomeação do ‘Instituto’, para que alguém de lá, sem maiores 
contatos com o juiz, sem familiarização com os autos e longe da fiscalização das partes, realize anonimamente 
uma perícia”. (PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 
1995. p. 39). 
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Não está o perito autorizado a partir em defesa de uma das partes ou formular juízos 

sobre a procedência ou improcedência da ação, matéria esta privativa do magistrado. 

 

Note-se que a lealdade e a honestidade do perito, junto com a certeza de seus 

conhecimentos técnicos, foram as causas dominantes de sua indicação, uma vez que o 

louvado é de escolha exclusiva do juiz. Ressalte-se, com isto, que o perito é 

imparcial67. 

 

No processo do trabalho, conforme preceitua o artigo 3º da Lei 5.584/70 – que 

revogou tacitamente o artigo 826 da CLT68, as perícias são realizadas por um único 

perito de confiança do juiz: 

 

“Os exames periciais serão realizados por perito único, designado 

pelo Juiz, que fixará o prazo para a entrega do laudo. 

Parágrafo único: Permitir-se-á a cada parte a indicação de um 

assistente, cujo laudo terá que ser apresentado no mesmo prazo 

assinado para o perito, sob pena de ser desentranhado dos autos”. 

  

Entretanto, tratando-se de perícia mais complexa e que envolva questões 

relacionadas a mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear 

mais de um perito.  

 

Nesse sentido, dispõe o artigo 431-B do Código de Processo Civil69: 

 

“Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de 

conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito 

e a parte indicar mais de um assistente técnico”. 

                                                           
67 PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 158. 
68 “É facultado a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico”. 
69 Pensamos não haver incompatibilidade entre o artigo 431-B do CPC (indicação de mais de um perito na 
hipótese de realização de perícia complexa) com o artigo 3º da Lei 5584/70 (indicação de perito único para 
realização de perícia no processo do trabalho), posto que somente em casos excepcionais (questão exigir 
conhecimento especializado de vários ramos) é que o juiz poderá indicar mais de um perito.  
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Uma vez nomeado o perito, independente de termo de compromisso (Lei 

8.455/9270 – dispensa o perito de prestar compromisso), este deve exercer seu encargo 

de forma totalmente ilibada, de forma a prestar informações verdadeiras sobre os fatos 

e assuntos objeto de análise. 

 

Como destaca Moacyr Amaral Santos71, “os peritos funcionam, pois, como 

auxiliares do juiz, que é quem lhes atribui a função de bem e fielmente verificar as 

coisas e os fatos e lhe transmitir, por meio de parecer, o relato de suas observações ou 

as conclusões que das mesmas extraírem. Como auxiliares do juiz e para funcionarem 

no processo, os peritos cumprirão leal e honradamente a sua função”.  

 

Nesse sentido, dispõe o artigo 422 do CPC, “o perito cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso. Os assistentes são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou 

suspeição”. 

 

Embora a lei não exija qualquer formalidade, uma vez nomeado pelo juiz e 

diante de sua aceitação a tal encargo, o perito deverá atuar de forma imparcial e 

cumprir o ofício que foi designado com diligência e presteza (artigo 146 do CPC). 

 

Se as prerrogativas são pessoais, suas obrigações e responsabilidades também 

o são72. Assim, o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, 

responderá pelos prejuízos que causar as partes, ficará inabilitado, por 02 (dois) anos, a 

funcionar em outras perícias e incorrerá na sanção que a lei penal estabelecer (artigo 

147 do CPC). 

 

 

 
                                                           
70 Altera as disposições do Código de Processo Civil referentes à prova pericial. 
71 Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 17ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1995. Vol. 2. p. 473. 
72 PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 124. 
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2.3.2 – Substituição do perito 

 

 

Pode ocorrer que em algumas situações o perito escolhido pelo juiz não 

execute o encargo que lhe foi imposto da melhor maneira, condição esta que acarretará 

na sua substituição. 

 

A substituição, assim como a nomeação do perito, é ato exclusivo do 

magistrado, que poderá ocorrer independentemente da vontade das partes e do próprio 

perito. 

 

O artigo 424 do Código de Processo Civil enumera algumas situações em que 

pode ocorrer a substituição do perito, enunciando que: 

 

“O perito pode ser substituído quando: 

I – carecer de conhecimento técnico e científico; 

II – sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que 

lhe foi assinado”. 

 

As partes também poderão invocar contra o perito as exceções de suspeição e 

impedimento previstas nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, conforme 

disposição do artigo 138, inciso III, do mesmo texto legal. 

 

A substituição do perito poderá também decorrer de ato atribuível ao próprio 

perito. Citem-se como exemplos, a impossibilidade do perito realizar o encargo por 

motivo de doença ou morte e, ainda, por motivo de impedimento ou suspeição em 

razão de seu enquadramento em uma das situações previstas nos artigos 134 e 135 do 

Código de Processo Civil, alegado por ele próprio. 

 

Em qualquer das hipóteses citadas o juiz deverá notificar as partes e indicar 

novo perito. 
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2.3.3 – Escusa ou recusa do perito 

 

 

A escusa é ato do perito ou dos assistentes, consistente no direito de não 

aceitar o dever que lhe foi atribuído. A recusa, opostamente, é a manifestação de 

discordância da parte quanto ao perito ou assistente da adversa.73 

 

Dispõe o artigo 423 do Código de Processo Civil: 

 

“O perito pode escusar-se (art. 146), ou ser recusado por 

impedimento ou suspeição (art. 138, III); ao aceitar a escusa ou 

julgar procedente a impugnação, o juiz nomeará novo perito”. 

 

 

 

2.4 – Assistente técnico 

 

 

Na falta de conhecimentos técnicos e científicos sobre determinada matéria 

por parte do julgador, este nomeará o perito – profissional habilitado – para realizar a 

perícia visando a demonstração e esclarecimento dos fatos objeto da lide. 

 

As partes, na mesma condição que o juiz (ou seja, sem deter conhecimento 

técnico e científico suficientes para uma boa análise da prova), também podem contar 

com o auxílio de uma pessoa que as oriente sobre a demonstração e esclarecimentos 

dos fatos a serem periciados. Tal pessoa recebe o nome de “assistente técnico”. 

 

                                                           
73 FILHO, Manoel Antonio Teixeira. Curso de direito processual do trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2009. 
vol. II. p. 1145. 
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O assistente técnico é uma pessoa nomeada pela parte para acompanhar o 

trabalho pericial, orientando as partes, demonstrando e esclarecendo os fatos a serem 

periciados e, por fim, fiscalizando o trabalho do perito nomeado judicialmente. 

 

Ao contrário do perito judicial, o assistente técnico não está sob o 

compromisso de imparcialidade, posto que atua nos autos na defesa dos interesses 

daquela parte que o nomeou. Entretanto, seus pareceres deverão ser confrontados com 

o laudo pericial quando da prolação da decisão pelo juiz. 

 

Apenas o perito nomeado pelo juiz, independentemente de prestar 

compromisso (alteração advinda com a Lei 8.455/92), está sob o compromisso da 

imparcialidade, eis que na condição de auxiliar do juízo está sujeito aos mesmos 

impedimentos e suspeições dos magistrados (art. 138, III, do CPC). Já os assistentes 

técnicos que atuam como meros “ajudantes técnicos” das partes, estando, portanto, 

interessados no resultado da causa, não se sujeitam a prestar compromisso74. 

 

Dispõe o artigo 422 do CPC que “os assistentes são de confiança da parte, 

não sujeitos a impedimento ou suspeição”. 

 

A figura do assistente técnico não é essencial, ou seja, sua indicação não é 

obrigatória, constituindo-se, assim, mera faculdade das partes. Nesse sentido, dispõe o 

artigo 421 do Código de Processo Civil: 

 

“O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega 

do laudo. 

§1º: Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: 

I – indicar o assistente técnico; 

II – apresentar quesitos”. 

                                                           
74 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 3ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2005. p. 
446. 
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No processo do trabalho a indicação de assistente técnico e apresentação de 

quesitos também são facultativas. Nesse sentido, preceitua o artigo 3º da Lei 5.584/70 

– que revogou tacitamente o artigo 826 da CLT: 

 

“Os exames periciais serão realizados por perito único, designado 

pelo Juiz, que fixará o prazo para a entrega do laudo. 

Parágrafo único: Permitir-se-á a cada parte a indicação de um 

assistente, cujo laudo terá que ser apresentado no mesmo prazo 

assinado para o perito, sob pena de ser desentranhado dos autos”. 
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CAPÍTULO III – ESPÉCIES DE PROVA PERICIAL 

 

 

 

Muitas são as espécies de prova pericial que são realizadas no âmbito da 

Justiça do Trabalho, cabendo como exemplos: perícia técnica para apuração de 

insalubridade e apuração de periculosidade; perícia contábil; perícia médica para 

apuração de doença profissional; perícia médica para apuração de redução da 

capacidade laborativa; perícia técnica grafotécnica para apuração de falsidade de 

documentos e assinaturas; perícia avaliativa sobre móveis, imóveis, dentre outras. 

 

Em que pese os diversos nomes que recebem cada tipo de perícia realizada, 

fato é que, pela sistemática processual trabalhista, 04 (quatro) são as espécies 

existentes, sendo elas: exame, vistoria, avaliação e arbitramento. 

  

Nesse sentido, dispõe o artigo 420 do Código de Processo Civil: 

 

“A prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação”. 

 

Embora o arbitramento não esteja previsto no rol do artigo 420 do CPC, este 

também se constitui como uma espécie de perícia, estando expressamente previsto em 

uma série de dispositivos legais. 

 

 

 

3.1 – Exame 

 

 

Derivado do latim examen (ponderação, averiguação), é realmente nesta 

acepção que se aplica, para designar toda investigação, análise, ou pesquisa levada a 

efeito para o conhecimento exato do que se quer saber ou tornar evidente. Na técnica 
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forense, entende-se como exame todo ato ou diligência determinada para que se apure 

a verdade sobre o fato alegado. Indica-se a perícia promovida para investigação pedida 

ou que se faz necessária, em proveito da verdade, que se quer apurar75. 

 

No sentido próprio, exame é a inspeção determinada judicialmente para a 

verificação de qualquer circunstância ou fato alegado por uma das partes, cuja 

veracidade não pode ser comprovada sem ser por esse meio, ou seja, pela habilidade e 

perícia de um estranho, que, por seus conhecimentos técnicos, chega à conclusão da 

verdade. O exame pode incidir sobre coisas, fatos, animais ou pessoas. E, 

especializando-se, diz-se: exame grafotécnico, exame de livros, exame de documentos, 

exame da letra, exame de escrita, exame de sanidade, exame mental, exame médico76. 

  

O exame consiste na inspeção sobre pessoas, semoventes e coisas, para 

verificação de fatos relevantes para a causa. No processo do trabalho é a espécie de 

perícia mais frequente, cabendo aqui citar como exemplos: as perícias médicas para 

apuração de doença profissional (exame em pessoas) e perícia grafotécnica (exame em 

documentos). 

 

 

 

3.2 – Vistoria 

 

 

De visto (exame, inspeção), vistoria exprime, gramaticalmente, o próprio 

exame, a verificação, ou a inspeção ocular, procedida em alguma coisa, afim de que se 

verifique a sua existência, sua realidade, a situação, ou estado em que se encontra. Na 

técnica jurídica, por vistoria entende-se a diligência que tem por objetivo uma 

                                                           
75 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 15ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999. p. 329. 
76 Ibid. p. 330. 
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inspeção, ou um exame ocular, necessário a comprovação de certos fatos relativos ao 

estado, ou a situação das coisas77. 

 

A vistoria consiste na inspeção sobre imóveis ou determinados lugares. No 

processo do trabalho, por exemplo, citem-se as perícias de insalubridade e 

periculosidade (vistoria no local de trabalho). 

 

A diferença entre o exame e a vistoria está em que, nesta, o perito inspeciona 

imóveis, ou seja, o local propriamente dito (sua existência, sua realidade, sua situação 

ou o estado em que se encontra), enquanto que naquele o perito inspeciona pessoas, 

semoventes e coisas. 

 

 

 

3.3 – Avaliação 

 

 

Consoante seu próprio sentido comum, na linguagem jurídica, avaliação não é 

tida em outro significado que não seja o de determinar o valor, dar o valor ou mostrar a 

valia de determinado bem ou de determinados bens. É assim, o ato pelo qual se 

procede à estimativa ou se dá o exato preço dos bens, que se pretende avaliar, para que 

se cumpra determinada imposição legal, ou desejo de alguém, seja por iniciativa 

própria, seja por mando da autoridade judicial. A finalidade, pois, da avaliação é essa: 

determinar exatamente o justo preço da coisa, dentro do qual se compreende o valor 

que se lhe deve atribuir, em face das utilidades que o próprio bem possa representar78. 

 

O perito designado pelo juiz e aqui também chamado de “avaliador judicial” 

tem a função de avaliar ou estimar valores para os bens móveis ou imóveis, coisas, 

direitos e obrigações que constituam o objeto da perícia.  

                                                           
77 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 15ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999. p. 870. 
78 Ibid. p. 105. 
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A avaliação consiste na estimação de valores de determinadas coisas, bens ou 

obrigações. A avaliação, por sua vez, implica atribuir-se, estimativamente, um valor 

monetário às coisas (móveis ou imóveis), e aos direitos e obrigações que constituem o 

objeto de perícia79. No processo do trabalho, por exemplo, tem-se a perícia contábil. 

 

 

 

3.4 – Arbitramento 

 

 

É usado na linguagem jurídica para expressar o procedimento que se promove 

no sentido de apreciar-se o valor de determinados fatos ou coisas, de que não se têm 

elementos certos de avaliação. No processo em curso, como em qualquer outra 

situação, o arbitramento será o meio de que se disporá para a evidência dos elementos 

indispensáveis para a base de uma avaliação ou estimação provada80. 

 

Pela própria definição, verifica-se que o arbitramento não se confunde com a 

avaliação. Na avaliação se mostra o justo preço das coisas, enquanto que no 

arbitramento se mostra a estimativa do valor sobre as coisas. Em outras palavras, na 

avaliação se busca o justo preço e no arbitramento se busca a equivalência pecuniária. 

Na avaliação as coisas estão sempre presentes. No arbitramento, os fatos vão ser 

pesquisados. 

 

O objetivo do arbitramento é formular a prova de que se necessita para base 

fundamental da avaliação, desde que não se possuam dados positivos capazes de a 

formularem independentemente de qualquer outra averiguação ou investigação81. 

 

                                                           
79 FILHO, Manoel Antonio Teixeira. A prova no processo do trabalho. Editora LTr: São Paulo, 2003. p. 388. 
80 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 15ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999. p. 75. 
81 Ibid. p. 75. 
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Embora não esteja previsto no rol das espécies de perícias mencionadas pelo 

artigo 420 do Código de Processo Civil, o arbitramento também se constitui como uma 

espécie de perícia legal e que, especificamente no ramo do processo trabalhista (parte 

que nos interessa), possui diversas normas legais que o instituem como tal. 

 

O artigo 458, § 1º, da CLT82, ao tratar da fixação dos percentuais para 

apuração do salário utilidade, preceitua que “os valores atribuídos às prestações in 

natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos 

percentuais das parcelas componentes do salário-mínimo (arts. 81 e 82)”. 

 

O artigo 460 da CLT, ao tratar da igualdade salarial entre empregados que 

exercem a mesma função, dispõe que “na falta de estipulação do salário ou havendo 

prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual 

ao daquela que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou do que for 

habitualmente pago para serviço semelhante”. 

 

Para fins de liquidação de sentença, o arbitramento é uma forma de perícia 

expressamente autorizada, conforme se verifica pela leitura do artigo 879 da CLT: 

 

“Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a 

sua liquidação, que poderá ser feita por cálculos, por arbitramento ou 

por artigos”. 

 

Conforme bem destacado por Pedro Paulo Teixeira Manus e Carla Teresa 

Martins Romar83, “a liquidação de sentença, que precede a execução, consiste em 

transformar determinada condenação certa, mas não expressa em moeda corrente, ou 

atualizar valor corroído pelo tempo. Utiliza-se a liquidação por cálculo do contador 

quando necessários meros cálculos aritméticos para liquidar a sentença. Lança-se mão 

                                                           
82 Para melhor ilustrar o assunto, cabe a menção do que dispõe a Súmula 258 do TST: “Os percentuais fixados 
em lei relativos ao salário in natura apenas se referem às hipóteses em que empregado percebe salário-mínimo, 
apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade”. 
83 CLT e Legislação Complementar em vigor. 7ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2009. p. 263. 
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dos artigos de liquidação quando há necessidade da prova de fatos novos, relegados 

pela sentença exequenda nesta fase. (...) Por fim, o arbitramento é a forma de 

liquidação utilizada quando não for possível liquidar por uma das duas formas 

anteriores. Por exemplo, não havendo dados suficientes para liquidar determinada 

sentença, torna-se necessária a nomeação de um árbitro para determinar o que seria 

devido, segundo critérios apropriados. Eis aí a liquidação por arbitramento”. Destacam 

os mencionados autores que embora a perícia possa ser utilizada nestes casos, esta não 

se constitui como uma forma autônoma de liquidação de sentença, ou seja, a perícia 

continua como um meio de prova. 
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CAPÍTULO IV – CLASSIFICAÇÃO DA PROVA PERICIAL 

 

 

 

Manoel Antônio Teixeira Filho84 afirma que prova pericial pode ser 

classificada adotando-se como critério a existência ou não de ação em curso e a 

existência de norma legal impositiva ou não impositiva. Em relação ao primeiro 

critério – existência ou não de ação em curso – a prova pericial pode ser classificada 

em perícia judicial ou em perícia extrajudicial. Em relação ao segundo critério – 

existência de norma legal impositiva ou não impositiva – a prova pericial pode ser 

classificada em perícia obrigatória ou perícia facultativa. 

 

José Augusto Rodrigues Pinto85 preferiu classificar a prova pericial sob o 

ponto de vista da oportunidade e da realização. Segundo o autor, quanto à 

oportunidade, a perícia pode ser classificada em perícia judicial, perícia extrajudicial e 

perícia cautelar. Sob o ponto de vista da realização, a perícia pode ser classificada em 

perícia obrigatória e perícia facultativa. 

 

Somando às classificações trazidas pelos autores citados, cumpre destacar a 

classificação mencionada por Amauri Mascaro do Nascimento86 quanto ao critério de 

procedimento. Segundo o procedimento, a perícia pode ser classificada em perícia 

simplificada e perícia por laudo. 

 

 

 

4.1 – Perícia judicial e perícia extrajudicial 

 

 

                                                           
84 A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 388. 
85 Processo trabalhista de conhecimento. 4ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1998. p. 373. 
86 Curso de Direito Processual do Trabalho. 19ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999. p. 436. 
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Conforme já destacado, a perícia pode ser classificada segundo a existência ou 

não de ação em curso em: perícia judicial e perícia extrajudicial. 

 

A perícia judicial é aquela resultante de um processo judicial, podendo ser 

determinada de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes como meio de prova para 

a demonstração ou esclarecimento de um fato alegado na demanda. 

 

É a essa espécie que se referem os artigos 420 a 439 do Código de Processo 

Civil, artigo 195, § 2º, da CLT e artigo 3º da Lei nº 5.584/70, dentre outros. 

 

Pode ocorrer, em alguns casos, a antecipação da prova pericial no processo. 

Assim, quando houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito 

difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, a prova pericial pode ser 

realizada, conforme o disposto nos artigos 420 a 439 do CPC. 

 

Ainda que produzida antecipadamente, em consonância com as regras 

previstas pelos artigos 846 e seguintes do CPC, a perícia continuará a ser resultante de 

um processo, devendo ser classificada como perícia judicial, porquanto requerida ao 

juiz e deferida pelo mesmo.  

 

A perícia extrajudicial é aquela que não resulta de ação judicial, sendo 

produzida fora do processo, mas cujo resultado servirá para a instrução dos mesmos. 

 

Cite-se como exemplo, a perícia requerida pela empresa ou pelo sindicato da 

categoria ao Ministério do Trabalho para verificação das condições de determinado 

local de trabalho. Dispõe o artigo 195, § 1º, da CLT: 

 

“É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias 

profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a 

realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o 
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objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades 

insalubres ou perigosas”. 

 

Há de se atentar para o fato destas disposições estarem imediatamente antes da 

determinação de perícia judicial obrigatória. Não são perícias oficiais destinadas a 

instruir feitos sub judice, mas são trabalhos periciais oficiais, governamentais, 

destinados a classificar as atividades como insalubres ou perigosas e apontar a 

intensidade dos efeitos prejudiciais87. 

 

Cumpre aqui destacar que a perícia, por essa forma realizada, conterá um forte 

componente de prova pré constituída, razão pela qual a parte contrária poderá requerer, 

em Juízo, que uma outra seja realizada por perito a ser indicado pelo magistrado88. 

 

 

 

4.2 – Perícia obrigatória e perícia facultativa 

 

 

Quanto à adoção do critério da existência de norma legal impositiva ou não-

impositiva, a perícia pode ser classificada em: perícia obrigatória e perícia facultativa. 

 

A perícia obrigatória, como o próprio nome diz, é aquela cuja realização é 

obrigatória por determinação legal, independente do requerimento da parte interessada 

ou da iniciativa do juiz. 

 

Cite-se como exemplo a perícia realizada para fins de apuração e classificação 

das atividades insalubres ou perigosas. Neste sentido, dispõe o artigo 195, § 2º, da 

CLT: 

 

                                                           
87 PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 116. 
88 FILHO, Manoel Antonio Teixeira. A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 388. 
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“Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por 

empregado, seja por sindicato em favor do grupo associado, o juiz 

designará perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não 

houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do 

Trabalho”. (grifo nosso). 

 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 475-J do Código de Processo Civil, 

aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho: 

 

“Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito e 

fixará o prazo para a entrega do laudo”89. 

 

A redação impositiva dos textos de lei mencionados é indiscutível, 

demonstrando, portanto, o caráter obrigatório deste tipo de perícia. 

 

Nesta seara, cumpre lançar algumas considerações apontadas por Manoel 

Antônio Teixeira Filho90 a propósito da perícia obrigatória. Segundo o autor, em certos 

casos, nada obstante a lei determine a sua realização, o bom senso recomenda não que 

se descumpra o mandamento legal, mas que se afirme já haver sido atendida a sua 

vontade. Argumenta com um exemplo concreto: o empregado postula adicional de 

insalubridade em grau médio; na convenção coletiva de trabalho, juntada por ele ou 

pelo empregador, há cláusula assegurando o direito de os empregados, que exerçam 

funções como a do reclamante, perceberem, a título de adicional de insalubridade, 

percentual correspondente ao grau médio – exatamente o pleiteado na inicial. Conclui 

o autor que sendo autêntica a convenção juntada e apta para obrigar o empregador, não 

se justifica a determinação judicial no sentido de proceder-se à perícia. 

 

                                                           
89 Sempre que não for possível a liquidação mediante cálculos ou artigos, a perícia por arbitramento é 
obrigatória. 
90 A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 389. 
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A perícia facultativa é aquela cuja realização dependerá do requerimento do 

interessado ou da iniciativa do próprio juiz. 

 

A perícia pode ser facultativa, sempre que sua existência dependa da 

necessidade do juiz em melhor se instruir sobre problemas técnicos, que só através do 

laudo possa vir a conhecer. Mas será obrigatória, quando a lei assim determinar91. 

 

Sob tais aspectos, forçoso concluir que a perícia judicial, em princípio, não é 

obrigatória, estando o juiz obrigado a determinar a realização de tal procedimento se a 

lei assim o exigir. 

 

 

 

4.3 – Perícia simplificada e perícia por laudo 

 

 

A perícia simplificada é aquela que não necessita ser apresentada em laudo 

escrito, bastando que haja o comparecimento do perito e dos assistentes em audiência 

para que façam suas manifestações de forma oral. 

 

A perícia simplificada está prevista no artigo 421, § 2º, do CPC: 

 

“Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir 

apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião 

da audiência de instrução e julgamento a respeito das coisas que 

houverem informalmente examinado ou avaliado”. 

  

Infelizmente, a perícia simplificada não é comumente utilizada no âmbito da 

Justiça do Trabalho, muito embora seja ato ideal para ser observado em casos de 

procedimento sumaríssimo, onde, por uma razão maior, se faz necessária a 

                                                           
91 PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 13. 
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concretização dos princípios tipicamente trabalhistas como oralidade e concentração 

de atos em audiência, além, é claro, de incentivar a celeridade e economia processual. 

 

Se a perícia simplificada quase não tem utilização no âmbito da Justiça do 

Trabalho, a perícia por laudo, por outro lado, é utilizada em larga escala. 

 

A perícia por laudo, como o próprio nome diz, é aquela que se formaliza pela 

entrega do laudo, devidamente escrito e assinado, pelo perito. 

 

O juiz ao determinar a perícia, nomeará o perito e fixará prazo para a entrega 

do laudo. As regras para a realização da perícia por laudo são aquelas constantes dos 

artigos 420 a 439 do Código de Processo Civil. 
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CAPÍTULO V – MOMENTO DA PROVA PERICIAL 

 

 

 

“Momento”, entre outras definições, tem o sentido de instante apropriado, 

ocasião azada, ocasião oportunidade. Nesse sentido se pergunta: em qual instante do 

processo se deve produzir a perícia?92  

 

No processo do trabalho, a perícia pode ser realizada tanto na fase de 

conhecimento (ex.: insalubridade, periculosidade, médica, grafotécnica, contábil) 

como na fase de execução (ex.: contábil, avaliação). 

 

Dependendo da fase do processo e da natureza da perícia, a produção da prova 

pericial ocorrerá em momento próprio, previamente determinado pelo juiz e agendado 

pelo perito (com comunicação prévia das partes interessadas), respeitando-se sempre 

que possível a sequência lógica do processo. 

 

 

 

5.1 – Requerimento e deferimento da prova pericial 

 

 

5.1.1 – Processo na fase de conhecimento 

 

 

No que se refere à fase de conhecimento, diferentemente do que ocorre no 

processo civil, o processo do trabalho não possui uma fase saneadora específica (artigo 

331 do CPC). 

 

                                                           
92 PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 110. 
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Assim, é na audiência que o Juiz do Trabalho toma conhecimento do teor da 

petição inicial e da contestação e, consequentemente, dos requerimentos que as partes 

formularam quanto à produção de suas provas, e, em particular, do requerimento da 

prova pericial. 

 

A vontade das partes em lançar mão da prova pericial deve ser expressa, razão 

pela qual a petição inicial (no caso do pedido ser formulado pelo autor) e a contestação 

(no caso do pedido ser formulado pelo réu) deve conter expressamente requerimento 

neste sentido. 

 

Levando em consideração a sequência lógica do processo, após análise da 

petição inicial e contestação (na hipótese de tentativa de conciliação frustrada), o juiz 

verificando a necessidade da perícia, em audiência, de ofício ou a requerimento da 

parte, a designará, nomeando perito de sua confiança com conhecimento técnico sobre 

a questão, fixando prazo razoável para entrega do laudo concluído. 

 

Tudo indica que a perícia, na sequência do processo, tido como lógico e claro 

que somente deve ter lugar após a contestação – e no caso trabalhista, após a primeira 

tentativa de conciliação – deverá se produzir antes dos depoimentos pessoais e das 

testemunhas. Note-se que com isto poderão as testemunhas e o perito, na audiência 

supostamente única, prestar esclarecimentos sobre todos os fatos da lide e, em 

especial, os que são objetos da perícia. Nada impede, contudo, que o depoimento das 

partes seja tomado antes da perícia, ainda mais porque as partes podem ser 

reinquiridas, a qualquer momento, tantas vezes quanto necessárias pelo juiz93. 

 

Manoel Antonio Teixeira Filho94 ao analisar o momento e lugar de produção 

da prova afirma que “a prova pericial, por sua própria natureza, é realizada fora da 

audiência, em que pese a particularidade de o perito e os assistentes técnicos, quando 

for o caso, serem nela inquiridos”, revelando, assim, que a prova pericial deve ser 

                                                           
93 PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 110. 
94 A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 81. 
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realizada antes ou depois dos depoimentos das partes, ou entre estes e as testemunhas, 

em conformidade com as circunstâncias do caso e conveniências do juiz. 

 

Excepcionalmente, diante de casos específicos, a prova pericial poderá ser 

produzida antecipadamente (artigos 846 e seguintes do CPC). No caso de haver receio 

de que venha a ser tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na 

pendência da ação principal, o juiz antes mesmo da realização da primeira audiência 

(antes, inclusive, da apresentação de defesa) poderá determinar a realização da perícia. 

 

Determinada a realização da perícia, é facultado às partes, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar quesitos a serem respondidos pelo perito, bem como indicar 

assistente técnico para acompanhamento dos trabalhos periciais. 

 

Nesse sentido, dispõe o artigo 421 do Código de Processo Civil: 

 

“O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega 

do laudo. 

§ 1º: Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: 

I – indicar o assistente técnico; 

II – apresentar quesitos”. 

 

Os quesitos são perguntas feitas ao perito, por escrito e no prazo fixado por lei, 

pelas partes e pelo juiz acerca do objeto da perícia, visando delimitar o campo de 

atuação do profissional habilitado quando da realização de seus trabalhos. 

 

Apenas a título de elucidação, os quesitos devem versar sobre questões 

relacionadas com os fatos que serão tratados na perícia, não podendo as partes, com 

isso, se valerem de tal recurso para formular questões impertinentes, sob pena de 

serem indeferidas (artigo 426, inciso I, do CPC). 
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É autorizado às partes, ainda, a apresentação de quesitos suplementares 

durante a realização da diligência (artigo 425 do CPC). Por óbvio que referida 

autorização somente será válida para a parte que já apresentou seus quesitos no prazo 

fixado pelo artigo 421, § 1º, do CPC, sob pena de se emitir um efeito sem causa, 

favorecendo a parte negligente que deixou de apresentar seus quesitos na primeira 

oportunidade. 

 

Após fazer carga dos autos, o perito, em observância com o que dispõe o 

artigo 431-A do Código de Processo Civil, comunicará as partes sobre a data, o horário 

e o local onde terá início a realização dos trabalhos periciais. Confira-se: 

 

“As partes terão ciência da data e local designado pelo juiz ou 

indicados pelo perito para ter início a produção da prova”. 

 

A comunicação das partes sobre a data, o horário e o local onde terá início a 

realização da perícia é medida necessária, posto que é através da notificação que as 

partes adquirem conhecimento para o acompanhamento da diligência. 

 

A realização da perícia sem a comunicação das partes sobre a data, o horário e 

o local onde terá início os trabalhos é causa para a nulidade de todos os atos 

praticados, por se constituir como afronta direta e literal aos princípios do devido 

processo legal, contraditório e ampla defesa. 

  

Quando da realização da perícia e para fins de elaboração do laudo pericial, o 

perito ouvirá depoimento de informantes, de paradigmas ou terceiros, assim como 

poderá se valer de qualquer outra fonte de informação, mediante solicitação de 

documentos que estejam em poder da parte ou mesmo em repartições públicas, 

podendo instruir seu laudo com plantas, desenhos, fotografias ou outras peças que 
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julgar necessária para o esclarecimento da questão (artigo 429 do Código de Processo 

Civil 95). 

 

Em suma, como bem destacado por Manoel Antonio Teixeira Filho96, dentro 

dos limites fixados para a perícia, poderão o perito e os assistentes técnicos atuar com 

ampla liberdade, por ocasião da diligência e para efeito de confecção do laudo. 

 

No que se refere à apresentação do laudo pericial, dispõe o artigo 433 do 

Código de Processo Civil: 

 

“O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo juiz, 

pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. 

Paragrafo único: Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 10 (dez) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo”.  

 

O laudo pericial deve ser escrito, devidamente assinado pelo perito e seus 

assistentes e rubricados pelo juiz. Tal procedimento é necessário para a indiscutível 

autenticidade de tal documento. 

 

No prazo fixado para a entrega do laudo pelo perito, os assistentes técnicos 

também deverão entregar seus pareceres. 

 

Como bem destacado por Manoel Antonio Teixeira Filho97, em um sentido 

ideal, a diligência deveria ser sempre realizada conjuntamente pelo perito e pelos 

assistentes; não veda a lei, contudo, que a averiguação seja individual conquanto 

                                                           
95 “Para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios 
necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte 
ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos fotografias e outras quaisquer 
peças”. 
96 A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 404. 
97 Curso de Direito Processual do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: ED. LTr, 2009. vol. II. p. 1148. 
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desaconselhável; havendo acordo quanto à conclusão, lavrarão um só laudo, que será, 

portanto, unânime. Na prática, entretanto, rareiam os casos em que há consenso entre o 

perito e os assistentes; em geral, as conclusões divergem. Sendo assim, cada qual 

deverá escrever um laudo, em separado, indicando as razões em que se funda a sua 

conclusão. 

 

Apresentado o laudo pelo perito, no prazo determinado pelo juiz98, as partes 

deverão ser noticiadas para tomarem ciência do conteúdo das conclusões do “expert” 

e, se julgarem necessário, apresentarem quesitos complementares, bem como 

requererem a realização de nova perícia, pela eventual imprestabilidade daquela 

realizada. 

 

Havendo impugnação de uma ou ambas as partes acerca do conteúdo do laudo 

pericial, o juiz determinará a intimação do perito para que sejam prestados 

esclarecimentos sobre o que lhe foi solicitado. Frequentemente, tais esclarecimentos 

são prestados por escrito antes da realização da audiência de instrução, embora, por lei, 

deva ser feito através do depoimento do “expert” na audiência de instrução. 

 

Nesse sentido, dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil: 

 

“A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico, 

requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, 

formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos. 

Paragrafo único: O perito e o assistente técnico só estarão obrigados 

a prestar esclarecimentos a que se refere este artigo, quando 

intimados 5 (cinco) dias antes da audiência”. 

 

Ultrapassada todas as etapas do procedimento pericial, o processo retoma seu 

curso, lógico e cronológico, com a realização da audiência de instrução. 

                                                           
98 Art. 432 do CPC: “Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz 
conceder-lhe-á, por uma vez, prorrogação, segundo o seu prudente arbítrio”. 
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5.1.2 – Processo na fase de execução 

 

 

Diferentemente do que ocorre com a fase de conhecimento, em que o laudo 

auxiliará o juiz na decisão final em relação ao direito material perseguido pela parte 

litigante, na fase de execução o laudo auxiliará o juiz na quantificação, ou seja, na 

apuração do quantum devido levando em consideração os direitos deferidos pelo juiz 

na decisão de mérito. 

 

Dispõe o artigo 879 da CLT: 

 

“Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a 

sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou 

por artigos. 

§ 1º: Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença 

liquidanda nem discutir matéria pertinente a causa principal. 

§ 1º - A: A liquidação abrangerá, também, o cálculo de contribuições 

previdenciárias devidas. 

§ 1º - B: As partes deverão ser previamente intimadas para a 

apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição 

previdenciária incidente. 

§ 2º: Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz poderá abrir às 

partes prazo sucessivo de 10 (dez) dias para impugnação 

fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da 

discordância, sob pena de preclusão. 

§ 3º: Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da 

Justiça do Trabalho, o juiz procederá a intimação por via postal do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, por intermédio do órgão 

competente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. 
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§ 4º: A atualização do crédito devido a Previdência Social observará 

os critérios estabelecidos na legislação previdenciária” . 

 

O artigo 879 da CLT trata expressamente da hipótese de realização da perícia 

por arbitramento, conforme já estudado no capítulo II deste trabalho. 

 

No entanto, a perícia na fase de execução não se restringe somente a esta 

hipótese.  

 

O juiz, de ofício ou a requerimento das partes, verificando a complexidade dos 

cálculos de liquidação, poderá determinar a realização de perícia contábil, que deverá 

ser realizada em estrita observância com as regras gerais previstas nos artigos 420 a 

439 do Código de Processo Civil. 

 

O juiz, após apresentação dos cálculos pelas partes para fins de liquidação de 

sentença, verificando a enorme divergência entre os números apurados por uma e outra 

parte e não se sentindo seguro a proferir decisão, também poderá determinar a 

realização de perícia contábil, que observará os moldes traçados pelos artigos 420 a 

439 do Código de Processo Civil. 

 

O juiz ainda pode, mesmo após citação para pagamento da parte devedora, 

garantia do juízo e oposição de embargos à execução, determinar a realização de 

perícia contábil para verificar se corretos estão os cálculos por ele homologados, 

perícia esta que observará as regras gerais constantes dos artigos 420 a 439 do Código 

de Processo Civil. 

 

Além do arbitramento e da perícia contábil, pode ocorrer, ainda, na fase de 

execução, a determinação da perícia de avaliação, realizada com a finalidade de 

determinar o valor de determinado bem, demonstrando-se, assim, o justo preço do bem 

avaliado. A avaliação é muito frequente nas penhoras. 
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Qualquer que seja a espécie de perícia realizada na fase de execução, certo é 

que uma vez determinada sua realização, esta seguirá as mesmas regras gerais das 

perícias realizadas na fase de conhecimento. 

 

 

 

5.2 – Indeferimento e dispensa da prova pericial 

 

 

O juiz, enquanto condutor do processo e destinatário final da prova, tem 

poderes para coibir diligências inúteis e meramente procrastinatórias requeridas pelos 

litigantes, razão pela qual deve avaliar a pertinência da produção de determinada prova 

e indeferi-la quando se mostrar impertinente e desnecessária para a comprovação dos 

fatos. 

 

A aceitabilidade da prova é atribuição do Juiz, sendo que não basta o desejo da 

parte em produzi-la, mas isto deve estar condicionado à utilidade dessa prova e sua 

pertinência com fatos e direitos. Por vezes, não raro, a perícia se revela inútil em 

virtude do fato ser público e notório ou, também, mesmo positivado o que a parte 

pretende provar através do experto, o fato não afetaria a solução do litígio99. 

 

Salvo para os casos de perícia obrigatória – casos em que a realização da 

perícia decorre de imposição legal – nos demais casos a realização da prova pericial 

dependerá do prudente arbítrio do julgador ou decorrerá de comando cogente da 

própria lei. 

 

Nesse sentido, dispõe o artigo 420, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil: 

 

“O juiz indeferirá a perícia quando: 

                                                           
99 PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 227. 
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I – a prova do fato não depender do conhecimento especial de 

técnico; 

II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas; 

III – a verificação for impraticável”. 

 

Como bem destacado por Manoel Antonio Teixeira Filho100, “as razões do 

veto legal são de ordem lógica e pragmática, porquanto: a) quando a prova do fato 

controvertido puder ser feita ante documentos, ou pelo testemunho comum das 

pessoas, não se justifica a prova pericial, em regra mais demorada e onerosa; por outra, 

b) se a demonstração da verdade do fato alegado já foi feita, é palmar que, a partir daí, 

a prova pericial (ou mesmo outra qualquer) será de todo inútil. É necessário verificar, 

todavia, se a prova fora feita por meio efetivamente idôneo; se não o foi, devera o juiz 

deferir a realização da prova pericial; Por fim, c) em certas circunstâncias, embora a 

prova pericial fosse, por princípio, exigível, não se haverá de deferi-la, por ser 

impraticável”. 

 

Diante da ocorrência de uma das hipóteses previstas no parágrafo único do 

artigo 420 do CPC, o juiz deverá indeferir a realização da perícia. 

 

Nos demais casos, salvo casos de perícia obrigatória, o indeferimento da 

perícia ficará ao crivo do magistrado, que se utilizando dos poderes instrutórios que 

lhe cabe, decidirá pela pertinência ou impertinência da realização da prova pericial. 

 

Fora as hipóteses de indeferimento da prova pericial, esta também não será 

realizada quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões 

de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerarem suficientes 

para o deslinde da questão. Trata-se da hipótese de dispensa da prova pericial, 

expressamente prevista no artigo 427 do Código de Processo Civil. 

 

                                                           
100 A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 390. 
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A hipótese de dispensa da prova pericial não se confunde com as hipóteses de 

indeferimento da prova pericial. Trata-se de hipótese específica, diante da qual ao juiz 

é dada a faculdade de dispensar ou não a realização da prova pericial. 

 

 

 

5.3 – Laudo pericial 

 

 

“Laudo” é derivado do latim laudare (louvar, estimar), que antigamente era 

tomado no mesmo sentido de laudecêmio. Na linguagem atual o termo é empregado 

para exprimir a sentença ou decisão dos árbitros e parecer ou relatório dos peritos101.  

 

“Laudo pericial” é a designação dada à peça escrita pelo perito, na qual o 

mesmo faz relatório de sua perícia ou exame, respondendo aos quesitos formulados e 

dando as suas conclusões ou parecer. Laudo pericial, assim, é designação genérica, 

pois compreende qualquer espécie de laudo, isto é, atende àquele que é dado para 

qualquer espécie de perícia102. 

 

Como bem retrata José Frederico Marques (Manual de Direito Processual 

Civil, Ed. Saraiva, 2ª edição, volume II, p. 229) 103 “o laudo é a exposição da perícia 

realizada e seu resultado. Nele devem vir as conclusões do perito sobre a perícia 

levada a efeito, precedidas, como é obvio, da respectiva fundamentação. Ali 

responderá o perito, aos quesitos das partes e do juiz, com o que atingirá a perícia os 

seus fins e objetivos”.  

 

                                                           
101 PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário jurídico. 15ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999. p. 476. 
102 Ibid. p. 477. 
103 APUD. PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 
1995. p. 70. 
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Por óbvio que em razão da especificidade da prova produzida, a apresentação 

do laudo pericial deve ser feita de forma escrita e, ainda, ser devidamente assinado 

pelo perito e seus assistentes e rubricados pelo juiz.  

 

No que diz respeito à forma para a apresentação dos trabalhos técnicos, os 

artigos 421 e 430 do Código de Processo Civil são expressos acerca desta formalidade 

solene e prescrita em lei, quais sejam: necessidade de entrega na forma escrita e 

devidamente assinada. 

 

No mesmo sentido, prescreve o artigo 827 da CLT: 

 

“O juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados ou 

técnicos, e rubricará, para ser junto ao processo, o laudo que os 

primeiros tiverem apresentado”. 

 

Em termos de procedimento, cumpre relembrar aqui a hipótese de perícia 

simplificada  - forma de perícia autorizada por lei (artigo 421, § 2º, do CPC) – em que 

não há necessidade da apresentação do laudo por escrito, bastando que haja o 

comparecimento do perito e dos assistentes em audiência para que façam suas 

manifestações de forma oral. De toda forma, mesmo na hipótese de perícia 

simplificada, as informações e conclusões apresentadas pelo perito são reduzidas a 

termo, registradas, por óbvio, na ata de audiência. 

 

Seja na hipótese de perícia por laudo seja na hipótese de perícia simplificada, 

fato é que a observância dos procedimentos quanto à solenidade na apresentação dos 

trabalhos periciais são necessários para que as informações e conclusões não se 

percam com o tempo e para dar a indiscutível autenticidade a tal documento. 

 

A perícia, conforme já demonstrado, por ser um meio de prova eminente 

técnico, é capaz de, ao mesmo tempo, esclarecer e demonstrar a verdade de um fato 

em um só ato. A perícia é o meio de prova perante o qual um profissional habilitado 
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por seus conhecimentos técnicos e científicos auxilia o julgador na formação de seu 

convencimento, seja através da demonstração da verdade dos fatos seja através da 

compreensão ou apuração da prova em si mesma.  

 

Por ser uma prova eminente técnica e da qual as partes e o juiz não detêm 

conhecimento técnico ou científico para sua constatação, razoável que o perito, quando 

da elaboração do laudo pericial evite a utilização de termos técnicos rebuscados e 

desconhecidos ou, ao contrário, se utilize de uma linguagem que de tão simplificada 

possa a ser considerada como irresponsável. 

 

Como bem salienta José Luiz Ferreira Prunes104, ao mencionar a forma de 

exposição do laudo pericial pelo perito, tem-se que: 

 

“Seu texto não deve ser um tratado hermético, com termos técnicos 

rebuscados e desconhecidos nem em sentido contrário, uma 

simplicidade irresponsável. Em atenção ao disposto no art. 156105 do 

Código de Processo Civil é evidente que o laudo deverá ser redigido, 

obrigatoriamente, no vernáculo. A redação também tem suma 

importância, não para espelhar fielmente os fatos como também 

mostrar o nível cultural do louvado. Nesse ponto, constata-se que o 

laudo diz muito, também, da personalidade do experto até pelo 

vocabulário usado, eis que este deverá ser medido e comedido”. 

 

Ainda no que se refere à forma, com base no disposto no artigo 171 do Código 

de Processo Civil, no laudo pericial não se admitirá espaços em branco, entrelinhas, 

emendas ou rasuras, salvo se aqueles forem inutilizados e estas expressamente 

ressalvadas. 

 

                                                           
104 A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 70. 
105 “Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo”. 
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No que diz respeito ao prazo para a entrega do laudo pericial, tem-se que este 

será fixado pelo juiz da causa. A única exigência feita pela lei é de que referida 

apresentação deverá ocorrer, pelo menos, 20 (vinte) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 433 do CPC), de forma a possibilitar que as partes 

tomem ciência do teor das conclusões periciais e possam exercer seu direito ao 

contraditório e ampla defesa. 

 

A fixação imediata de prazo para a entrega do laudo pericial pelo juiz quando 

verificada a necessidade de realização da perícia é de extrema importância não só para 

fins de controle do procedimento, mas principalmente para consolidar a existência do 

próprio ato processual. 

 

A fixação de prazo pelo juiz para a entrega do laudo pericial não deve ser feita 

levando em consideração pura e simplesmente o princípio da celeridade processual, 

mas se deve levar em consideração também a complexidade que o ato requer. 

 

Isto porque, para que o Estado cumpra o dever de prestar a tutela jurisdicional 

com a satisfação jurídica de que pretendem os litigantes, não bastará apenas aplicar a 

lei. É necessário que a decisão seja pronunciada num espaço de tempo útil as partes, 

uma vez que justiça tardia é justiça falha. Por outro lado, é verdade, porém, que a 

cognição judicial não pode, nem deve abrir mão de certo espaço de tempo que permita 

a perfeita compreensão dos fatos, posto que “nem sempre a melhor justiça compreende 

à rapidez nos julgamentos”. É que o processo trabalha na construção da verdade do 

fato e sua prova, o que demanda tempo, principalmente em respeito a natureza 

dialética e contraditória do processo106. 

 

Nesse sentido, correto o entendimento exarado por José Luiz Ferreira 

Prunes107: 

 

                                                           
106 BEBBER, Julio Cesar. Princípios do Processo do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1997. p. 453. 
107 A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 76. 
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“Se o legislador não balizou um lapso determinado de tempo, agiu 

com conhecimento sobre a matéria. Se não há um prazo certo para 

apresentação do laudo, bem por isso deixa de existir prazo: este será o 

ditado pelo Juiz. Cabe ao magistrado, dentro da realidade do processo, 

atento ao grau de complexidade da prova, a maior ou menor extensão 

de tempo concedido ao experto. 

A lei, neste ponto, foi correta, eis que ninguém melhor que o juiz pode 

avaliar a necessidade do pronto retorno dos autos ao juízo, a qualidade 

do trabalho a ser feito pelo louvado, as dificuldades de cada espécie de 

perícia, etc.”. 

 

Por fim, cumpre ressaltar que a demora na entrega do laudo pelo perito pode 

ensejar em um elastecimento do prazo pelo juiz – desde que haja uma justificativa para 

a não entrega do laudo dentro do prazo fixado – ou na destituição do perito, hipótese 

em que o juiz deverá nomear outro perito em lugar do primeiro. 

 

Apresentado o laudo em juízo, as partes serão notificadas para tomar ciência 

de seus termos, podendo concordar ou impugnar o trabalho pericial, apresentar 

quesitos complementares ou, ainda, requerer realização de nova perícia pela eventual 

imprestabilidade daquela realizada. 

 

A apresentação de quesitos complementares ou impugnação pelas partes 

concorre para um novo chamamento do perito ao processo cuja resposta se concretiza 

através dos “esclarecimentos do perito” ou “esclarecimentos periciais”, opostos com a 

finalidade de melhor esclarecer as conclusões do laudo pericial e/ou responder as 

questões complementares surgidas após a elaboração da peça técnica.  

 

Diante da manifestação das partes, o juiz intimará o perito a prestar 

esclarecimentos, que poderá se dar por escrito ou na audiência de instrução (artigo 435 

do CPC). 
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Registre-se que, comumente, na Justiça do Trabalho, os esclarecimentos 

prestados pelo perito são feitos da forma escrita, antes da realização da audiência de 

instrução. No entanto, como bem determina a lei, tais esclarecimentos podem (e 

devem) ser prestados em audiência, em depoimento bastante assemelhado quando da 

inquirição de testemunhas108.  

 

 Uma vez intimado pelo juiz, o perito é obrigado a prestar esclarecimentos, seja 

por escrito seja em audiência, para fins de cumprimento da determinação judicial. 

 

 Apresentado os esclarecimentos periciais, o processo retoma o seu curso normal 

com a realização da audiência de instrução e julgamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Como bem destaca Manoel Antonio Teixeira Filho, o perito e as testemunhas são pessoas que têm funções 
distintas no processo: a) a testemunha depõe sobre os fatos da causa, por ela presenciados ou que lhe chegaram 
ao conhecimento por intermédio de terceiros; já o perito cabe esclarecer o órgão judicante a propósito dos fatos 
controvertidos na ação, mediante a prévia formulação de quesitos pelos interessados ou pelo próprio juiz; b) a 
testemunha é ouvida, quase sempre, acerca de fatos pretéritos, valendo-se, para tanto, de sua capacidade 
retentiva; o perito, ao contrário, constata o estado atual da coisa ou do objeto, utilizando-se, nesse mister, dos 
seus conhecimentos técnicos; c) não se admite, por princípio, que uma testemunha seja substituída por outra, 
cujo impedimento não se aplica ao perito; d) a testemunha, em regra, não pode se escusar de comparecer a juízo 
e de responder ao que lhe foi perguntado (salvo nos casos expressamente previstos em lei), enquanto que o perito 
pode se recusar a exercer as funções para as quais foi nomeado; e) a testemunha não recebe nenhuma quantia 
para prestar depoimento, pois o que a lei prevê, apenas, é que a parte a reembolse das despesas efetuadas em 
decorrência de seu comparecimento a juízo; o perito, contudo, aufere honorários pelo trabalho realizado; f) a 
testemunha depõe em audiência (ressalvada as exceções legais), sendo que o perito só tem que vir a juízo, para 
prestar esclarecimentos, caso as partes requeiram ou assim determine, de ofício, o juiz; g) quanto às testemunhas, 
incide o princípio da incomunicabilidade entre elas (CPC, art. 413); já o perito, pode conferenciar com os 
assistentes, para efeito de elaboração do laudo; h) o fato de alguém ser determinado como testemunha decorre, 
quase sempre, da causalidade de haver presenciado certo acontecimento sobre o qual controvertem as partes; o 
perito, ao contrário, é nomeado especialmente em face de possuir conhecimento técnico e competência técnica 
acerca dos fatos. (“A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 386). 
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CAPÍTULO VI – PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ 

 

 

 

Quando as partes se dirigem ao Judiciário, o fazem com a intenção de que o 

juiz lhe conceda ou negue a tutela jurisdicional pleiteada. Com o objetivo de 

convencer o juiz acerca de seu direito, as partes, através dos meios de prova previstos 

no sistema processual vigente, tentam demonstrar que os fatos narrados com a petição 

inicial (autor) ou os fatos narrados com a contestação (réu) são aqueles que condizem 

com a realidade. Na grande maioria das vezes, a decisão final proferida pelo juiz e que 

indica a procedência ou improcedência do direito pretendido está baseada na prova 

produzida pelas partes e constantes dos autos. 

 

O conceito de prova está intimamente ligado ao descobrimento da verdade 

sobre os fatos narrados no processo, verdade esta que levará o magistrado a dar 

solução para o litígio em questão. 

 

Nas palavras de Nicola Framarino dei Malatesta109, “a finalidade suprema e 

substancial da prova é a verificação da verdade”. 

 

Nesse sentido, pergunta-se: que verdade se pode obter do processo? 

 

No sistema processual, são 02 (duas) as concepções de “verdade” adotadas: 

verdade formal (processual) e verdade real (material). A verdade formal é aquela que 

resulta do processo, podendo ou não guardar exata correspondência com os fatos tal 

como efetivamente ocorreram historicamente. A verdade real é aquela que chega ao 

julgador, revelando os fatos tal como efetivamente ocorreram e não como querem as 

partes que os mesmos apareçam. 

                                                           
109 APUD. BERTELLI, Sandra Miguel Abou Assali. A importância da prova como garantia da efetividade do 
processo do trabalho. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009, 
p. 24. 
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É nesta diferenciação que reside o problema dos meios de prova. Isto porque 

cada modelo adotado corresponderá em maior ou menor grau à preocupação com a 

certeza, se absoluta ou provável, que o processo espera obter ao final com a decisão 

judicial110. 

 

Embora a verdade enunciada nos autos seja a verdade formal, ou seja, aquela 

que resulta do processo e das provas produzidas nos autos, o que o julgador busca com 

a instrução probatória é a verdade real, ou seja, aquela que efetivamente ocorreu no 

mundo dos fatos. 

 

Entretanto, posição unânime na doutrina é de que a verdade dos fatos não é 

jamais absoluta, pois é dada pela hipótese mais provável, sustentada pela maioria dos 

elementos que a confirme (Taruffo, Michele. “Modelli di prova e di procedimento 

probatório”. Rivista di Diritto Processuale, ano XLV, nº 2, abr-jun. 1990)111. 

 

Segundo Cândido Rangel Dinamarco112, tem-se que: 

 

 “A verdade e a certeza são dois conceitos absolutos e, por isso, jamais 

se tem a segurança de atingir a primeira e jamais se consegue a 

segunda, em qualquer processo (a segurança jurídica, como resultado 

do processo, não se confunde com a suposta certeza, ou segurança, 

com base na qual o juiz proferiria os seus julgamentos). O máximo 

que se pode obter é um grau muito elevado de probabilidade, seja 

quanto ao conteúdo das normas, seja quanto aos fatos, seja quanto à 

subsunção destes nas categorias adequadas. No processo de 

conhecimento, ao julgar, o juiz há de contentar-se com a 

probabilidade, renunciando à certeza, porque o contrário inviabilizaria 

os julgamentos. A obsessão pela certeza constitui fator de injustiça, 
                                                           
110 ZANETI JUNIOR, Hermes. O problema da verdade no processo civil: modelos de prova e de procedimento 
probatório. Revista de processo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, Ano 29, nº 116, julho-agosto de 2004, p. 
343. 
111 Ibid. p. 343. 
112 A instrumentalidade do processo. 7ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 1999. P. 318. 
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sendo tão injusto julgar contra o autor por falta dela, quanto julgar 

contra o réu (a não ser em casos onde haja sensíveis distinções entre 

os valores defendidos pelas partes); e isso conduz a minimizar o ônus 

da prova, sem contudo alterar os critérios para a sua distribuição”. 

 

Marinoni e Arenhart113 advertem que “acreditar que o juiz possa analisar, 

objetivamente, um fato, sem acrescentar-lhe qualquer dose de subjetividade, é pura 

ingenuidade (...) De toda sorte, permanecer cultuando a ilusão de que a decisão 

judicial está calcada na verdade dos fatos, gerando a falsa impressão de que o juiz 

limita-se, no julgamento, a um simples silogismo, a um juízo de subsunção do fato à 

norma, é algo que não tem mais o menor respaldo, sendo mito que deve ser contestado. 

Este mito, de qualquer forma, já está em derrocada, e não é a manutenção da miragem 

da verdade substancial que conseguirá impedir o naufrágio destas idéias. Deve-se, 

portanto, excluir do campo de alcance da atividade jurisdicional a possibilidade da 

verdade substancial. Jamais o juiz poderá chegar a este ideal, ao menos tendo a certeza 

de que o atingiu. O máximo que permite a sua atividade é chegar a um resultado que se 

assemelhe à verdade, um conceito aproximativo, baseado muito mais na convicção do 

juiz de que ali é o ponto mais próximo da verdade que ele pode atingir, do que, 

propriamente, em algum critério objetivo. 

 

José Manuel Arruda Alvim114 afirma que “a verdade, no processo deve ser 

sempre buscada pelo juiz, mas o legislador, embora cure da busca da verdade, não a 

coloca como um fim absoluto, em si mesmo”, destacando que “o que é suficiente, 

muitas vezes, para a validade e eficácia da sentença é a verossimilhança dos fatos”. 

 

Claro está, portanto, a impossibilidade de atingimento da certeza absoluta, 

haja vista que para cada caso, para cada prova produzida, para cada depoimento 

exarado nos autos haverá um grau de subjetividade, com apresentação da verdade por 

interlocutores e destinatários diferentes, com diversas visões e interpretações, 

                                                           
113 Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000. 5v. tomo 1. p. 41-49. 
114 Manual de direito processual civil. 6ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997. Vol. 2. p. 437. 
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situações estas que poderão resultar em diferentes graus de convencimento do julgador 

e, portanto, em diferentes decisões proferidas. 

 

Sem perder de vista a infeliz discrepância verificada, na prática, entre a 

verdade formal e a verdade real, fato é que para a obtenção de um julgamento justo se 

faz necessário que a verdade obtida no processo seja o mais próxima possível da 

verdade real dentro dos parâmetros e meios autorizados pela legislação processual 

vigente. 

 

Nesta seara, pergunta-se: como se busca a verdade para a formação do 

convencimento do juiz e prolação de um julgamento justo? 

 

Para responder a este questionamento, importante observar a ocorrência de 02 

(dois) valores fundamentais para a estruturação do sistema processual: a jurisdição 

(poder) e o devido processo legal (garantia). Conforme preleciona o artigo 5º, inciso 

XXXV, da CF/88, o Poder Judiciário deve atuar de modo a evitar lesão ou ameaça a 

direitos. Todavia, tal atuação não pode deixar de observar o devido processo legal, 

garantindo as partes seu legítimo direito ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). 

 

Tomando como base tais valores, muito se discute na doutrina a possibilidade 

da atuação ativa do juiz no processo, principalmente no que concerne à busca da 

verdade real para a formação de seu convencimento e prolação da decisão. 

 

Os artigos 130115 e 131116 do Código de Processo Civil autorizam 

expressamente não somente a atuação ativa do juiz na produção das provas a serem 

produzidas no processo, mas a liberdade para valorar a prova segundo seu 

                                                           
115 “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias a instrução do 
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 
116 “O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não 
alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”. 
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entendimento, bastando para tanto a indicação dos motivos que lhe formaram o 

convencimento. 

 

A atuação ativa do juiz não é unânime entre os doutrinadores. Processualistas 

de nomes renomados como Moacyr Amaral dos Santos e Vicente Greco Filho são 

totalmente contrários a este tipo de atuação, enunciando que: 

 

“Cumpre observar, porém, que o poder de iniciativa judicial, nesse 

terreno, deverá ser entendido como supletivo da iniciativa das partes, 

para que seja somente utilizado nos casos em que houver necessidade 

de melhor esclarecimento da verdade, sem o que não fosse possível ao 

juiz, de consciência tranquila, proferir sentença. A regra é que as 

provas sejam produzidas pelas partes; por exceção, o juiz poderá, de 

ofício, ordenar diligências necessárias à instrução da causa”117. 

 

“Como se disse, essa autorização deve ser interpretada coerentemente 

com a sistemática do Código, em especial, com o princípio da 

igualdade das partes. Assim, conclui-se que não pode o juiz substituir 

a iniciativa probatória, que é própria de cada parte, sob pena de estar 

auxiliando essa parte e violando a igualdade de tratamento que elas 

merecem. A atividade probatória do juiz não pode substituir a 

atividade de iniciativa das partes. Para não inutilizar o dispositivo 

resta interpretar que o juiz, na verdade, poderá determinar provas, de 

ofício, voluntária, nos procedimentos de interesse público, como, por 

exemplo, os de jurisdição voluntária, e nos demais processos, de 

maneira a complementar alguma prova requerida pela parte, quando a 

prova produzida foi insatisfatória para o seu convencimento. Isto 

ocorreria, por exemplo, após uma perícia requerida pela parte, no 

tempo e no local devido, e que fosse inconclusiva, podendo, pois, o 

                                                           
117 SANTOS. Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 12ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1989. 
vol. 2. p. 351. 
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juiz determinar de ofício nova perícia. Afora esses casos excepcionais, 

não pode o juiz tomar a iniciativa probatória, sob pena de violar o 

sistema da isonomia, e sob pena de comprometer-se com uma das 

partes extinguindo, com isso, o requisito essencial da 

imparcialidade”118. 

 

Fundado nos valores constitucionais fundamentais (jurisdição e devido 

processo legal), Glauco Gumerato Ramos119 afirma que a prova de ofício fere a 

imparcialidade do juiz e rompe com a lógica dialética do processo que 

necessariamente está fundada no debate entre dois sujeitos parciais (demandante e 

demandado) perante um sujeito imparcial (juiz), onde cada qual tem seus poderes e 

faculdades vinculados à cláusula do devido processo e, portanto, à Constituição. 

 

Para a defesa de seu posicionamento, referido autor questiona se o juiz 

permanece com sua imparcialidade absolutamente inabalada quando determina a prova 

de ofício e na sequência profere sentença com base na prova por ele determinada e 

colhida? E conclui: 

 

“Se diante da realidade fática construída no processo o juiz não se 

convenceu do fato constitutivo do direito alegado, a única conclusão a 

que se pode chegar é que ele – juiz – tem a certeza de que o direito 

postulado não pode ser concedido. É diante da vedação do non liquet 

deverá aplicar a regra de julgamento – e não de prova! – prevista, no 

caso brasileiro, no art. 333 do CPC. 

Se a certeza de que o direito não pode ser concedido decorre da 

insuficiência do procedimento probatório em demonstrar o fato 

constitutivo do respectivo direito, e, nesse caso, o juiz se vale de seus 

poderes instrutórios – determina interrogatório da parte, ou oitiva de 

testemunhas referidas, ou determina perícia -, então é porque a sua 
                                                           
118 FILHO, Vicente Greco. Direito processual civil brasileiro. 17ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1998. vol. 1. p. 
227. 
119 Repensando a prova de ofício. Conferências. Revista de Processo 2010 – RePro 190. p. 319. 
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convicção lhe sugere que a parte a quem cabia cumprir o ônus da 

demonstração do respectivo fato não o fez adequadamente, e isso 

denota uma irrecusável parcialidade na condução do procedimento 

probatório. Nem mesmo o useiro argumento de que ‘o juiz não sabe a 

quem a prova poderá aproveitar’ (princípio da aquisição) é capaz de 

reverter a lógica de que sua necessária e constitucionalmente imposta 

imparcialidade foi abalada” 120. 

 

Ao contrário do que este e muitos outros doutrinadores defendem, entendemos 

que o juiz tem o poder de conduzir a instrução do processo e, em qualquer caso, 

determinar a realização de provas, ainda que estas não tenham sido requeridas pelas 

partes. 

 

A instrumentalidade do processo deve ocorrer não em função das partes, de 

seus interesses e de eventual direito subjetivo, mas em função do Estado e dos seus 

fundamentos e objetivos. 

 

Sendo o processo instrumento da jurisdição, deve ser entendido em função 

desta, ou seja, como o instrumento de atuação da lei no caso concreto, como o 

instrumento de garantia do ordenamento jurídico, da autoridade do Estado. É mediante 

o processo que o Estado prestigia a ordem jurídica vigente, impondo as normas de 

direito material às situações da vida real121. 

 

O juiz nada mais é do que o agente do Estado no processo e, através de sua 

atuação, busca o Estado a realização de seus próprios escopos (dentre os quais seus 

escopos políticos). Vê-se, pois, que o Estado brasileiro, qualificado pela Constituição 

Federal como “Democrático de Direito”, é um Estado destinado à implementação da 

igualdade, buscando a melhoria das condições de vida das pessoas. Uma leitura do art. 

                                                           
120 RAMOS, Glauco Gumerato. Repensando a prova de ofício. Conferências . Revista de Processo 2010 – RePro 
190. p. 325. 
121 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 5ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 72. 
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1º da CF/1988 mostra bem isso, pois ali se vê que o Estado brasileiro tem, entre os 

seus fundamentos, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Além disso, no art. 

32º da CF/1988 ficou estabelecido que são objetivos fundamentais do Estado construir 

uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o 

bem de todos, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. É, pois, inegável 

que o Estado brasileiro é ativo e não reativo122.123 

 

Não há dúvida que a finalidade primordial do direito processual é a realização 

do direito e a concretização da paz social – interesses da coletividade. O processo não 

se presta para proteger o interesse subjetivo e individual das partes litigantes, pois, se 

assim fosse, na maioria dos casos não se poderia falar no alcance da justiça, mas tão-

somente em vitória de uma ou da outra parte litigante. 

 

As partes vêem no processo o meio destinado à satisfação de seus interesses; o 

juiz considera instrumento de atuação do direito objetivo material. Identificam-se no 

processo, portanto, dois ânimos diferentes: um das partes, que vem à procura de 

proteção aos seus interesses; o outro do juiz, que, como representante do Estado, visa a 

atingir uma das finalidades básicas deste, qual seja a efetivação do ordenamento 

jurídico. Embora se reconheça a análise dos instrumentos processuais por estes dois 

ângulos, não se pode aceitar que o primeiro prevaleça sobre o segundo124. 

 

No processo existe, sem dúvida, uma relação jurídica voltada para um fim 

específico, isto é, atuação da vontade da lei, inadmissível qualquer confusão entre a 
                                                           
122 No Estado reativo, busca-se fornecer uma estrutura que permita aos cidadãos perseguir os escopos que 
tenham escolhido. Seus instrumentos devem liberar as forças espontâneas da autogestão social. Esse modelo de 
Estado não conhece as noções de interesse distintas dos interesses sociais e individuais (privados). Trata-se, pois, 
de um Estado minimalista, a que incumbe, apenas, proteger a ordem e constituir-se em foro para a resolução dos 
conflitos que não possam ser compostos pelos próprios cidadãos. Já o Estado ativo (em seu modelo extremo) 
faz-se muito mais do que adotar escolhas de valores propulsivas e programas de bem-estar. Esse modelo de 
Estado busca uma teoria global das condições de vida, e tenta utilizá-la como base de programas teoricamente 
onicompreensivos de melhoramentos morais e matérias dos cidadãos (...). Este não se destina a, de forma neutra, 
compor conflitos, mas a administrar as iniciativas sociais. 
123 CÂMARA, Alexandre Freitas. Poderes instrutórios do juiz e processo civil democrático. Doutrina Nacional. 
Revista de Processo 2007 – RePro 153. P. 43. 
124 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 5ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 39. 
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relação processual e a de direito material que nela se contém. Assim, a relação 

processual tem seu próprio objeto, que jamais é o mesmo da relação de direito 

material. Pode esta pertencer ao direito público ou privado, não importa. O processo, 

entendido como relação processual mais procedimento, ou como procedimento 

realizado em contraditório, tem sempre a mesma finalidade, a ser atingida: a 

manutenção do ordenamento jurídico, do que advém a afirmação da autoridade do 

Estado e a paz social125.  

 

Como bem destacado por José Roberto dos Santos Bedaque126, a finalidade de 

atuação da lei e, portanto, de alcance da verdadeira paz social, sobrepõe-se aos 

possíveis interesses egoístas das partes, que não são movidas pelo interesse na correta 

aplicação da regra material e na obtenção do resultado justo. Como elas defendem suas 

pretensões mediante ação e defesa, compete ao juiz manter o equilíbrio necessário ao 

bem funcionamento do mecanismo processual, agindo de forma imparcial e com o 

intuito de tornar possível a reprodução nos autos da realidade fática ocorrida no plano 

material. Assim, se ele verifica que, por qualquer motivo, provas importantes, 

necessárias ao esclarecimento dos fatos, não foram apresentadas, deve, ex officio, 

determinar sua produção. Com isso, não estará beneficiando qualquer das partes, mas 

proporcionando um real equilíbrio entre elas, além de impedir que prevaleça no 

processo apenas o raciocínio dialético, segundo o qual não importam a verdade e a 

justiça, mas a vitória. 

 

A jurisdição estatal não pode apenas e tão-somente exercer a mera função de 

composição de litígios. As decisões proferidas devem estar o mais próximo possível da 

verdade dos fatos (verdade material). E se para chegar a tal verdade, o juiz tiver que 

determinar a produção de provas de ofício, sua atuação ativa deverá ser considerada 

como legítima e perfeitamente aceitável, posto que somente assim será capaz de 

cumprir verdadeiramente a finalidade do processo, qual seja, a de se fazer justiça. 

 
                                                           
125 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 5ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 73. 
126 Ibid. p. 76 
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Na visão publicista contemporânea, a atuação ativa do juiz é de suma 

importância para a busca da verdade real ou da verdade que mais próxima dela é 

possível se chegar. 

 

O resultado obtido com as provas produzidas no processo é fator decisivo para 

a efetivação do direito, sendo, portanto, perfeitamente plausível que o julgador – como 

representante do órgão jurisdicional – assuma posição ativa na fase investigatória. 

 

Não pode a técnica processual prevalecer sobre a realidade que se apresenta ao 

julgador. Interpretação sistemática e teológica do sistema processual, com vistas 

especialmente ao escopo do processo, permite concluir pela necessidade de prova, sem 

que isso configure violação das regras procedimentais127.  

 

O juiz tem o compromisso constitucional de julgar e este julgar deve ser 

entendido como o julgar bem, ou seja, proferir uma sentença justa. É por essa razão, 

que o juiz tem o dever de buscar a verdade real (ainda que não seja absoluta no 

processo), ainda que necessária a implementação de uma atuação ativa de maneira a 

suprir as eventuais deficiências técnicas da parte, sem que tal ato configure como 

afronta direta e literal ao princípio da imparcialidade do juiz e do devido processo 

legal (ampla defesa e contraditório). 

 

O conceito de “se fazer justiça” está intimamente ligado aos princípios da 

inafastabilidade do controle jurisdicional e do devido processo legal – aqui ressaltado 

o princípio do contraditório e da ampla defesa. 

 

Uma vez observadas as regras inerentes para a concretização do devido 

processo legal, ou seja, uma vez dada às partes igual oportunidade para a ampla defesa 

e o contraditório em relação ao resultado dos atos praticados de ofício pelo juiz, não há 

                                                           
127 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 5ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 65. 
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que se falar em violação das regras procedimentais por parte de adoção de postura 

ativa do mesmo na fase instrutória. 
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CAPÍTULO VII – VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL 

 

 

 

Para iniciarmos este capítulo, cabe rememorar qual o conceito de prova e seus 

fundamentos.  

 

“Prova” é o resultado obtido através dos meios de prova e que se destina a 

passar para o julgador o conhecimento real dos fatos, visando a prolação de um 

julgamento justo. 

 

O ideal para a solução de um litígio é que o mesmo seja solucionado com base 

na verdade real (verdade em que os fatos são revelados efetivamente tal como 

ocorreram), pois só assim se atingiria o conceito de justiça e se concretizaria a paz 

social. Entretanto, conforme já relatado, muitas vezes o que se obtém é, no máximo, 

uma verdade provável, um juízo de probabilidade.  

 

Muito embora a verdade dos fatos não seja absoluta, haja vista que o que se 

verifica geralmente no processo é a verdade formal (verdade que resulta do processo, 

sem guardar relação exata com os fatos ocorridos no mundo real), a prova sempre terá 

como função primordial fornecer ao juiz elementos para o conhecimento da verdade 

real que envolve os fatos discutidos na lide, já que as partes, regra geral, apresentam 

versões conflitantes sobre os fatos que compõem o objeto do litígio. 

 

Ao se produzir determinada prova, o que se pretende é conduzir ao espírito do 

julgador o conhecimento da verdade acerca dos fatos tidos como controversos e 

relevantes para a solução do conflito de interesses. Todavia, isso somente poderá vir a 

acontecer se o Juiz, através de seus próprios sentidos, estabelecer contato entre sua 

percepção e o meio através do qual a prova se manifestar. Segundo Carnellutti128 “esse 

                                                           
128 APUD. FILHO, Nicanor Fávero. A valoração da prova testemunhal no processo do Trabalho. Tese de 
Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 80. 
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algo que o juiz percebe com os próprios sentidos pode ser o próprio fato que se deve 

provar ou um fato distinto”. 

 

Essa verdade que envolve os fatos discutidos na lide somente é alcançada 

através das técnicas de valoração ou avaliação da prova. 

 

Como adverte Echandia129, o fim da valoração da prova é distinto do fim da 

prova em si mesma, embora sejam correlatos. Enquanto esta se volta ao 

convencimento do magistrado, ou à certeza do juiz, aquela visa precisar o mérito que a 

prova possa ter para formar o convencimento do juiz ou seu valor de convicção, que 

pode ser positivo, se se obtém, ou pelo contrário, negativo, se não se obtém tal 

convencimento. Assim, ressalta Echandia que, graças à valoração, poderá conhecer o 

juiz se, em determinado processo, a prova cumpriu seu fim próprio, se seu resultado 

corresponde ou não ao seu fim. Porém, em ambos os casos, a atividade valorativa 

cumpriu o fim que lhe corresponde. A valoração da prova, portanto, ocorrer 

independentemente do alcance do resultado da prova. Segundo explicita ainda 

Echandia, o resultado da apreciação da prova é o mesmo resultado da prova para cada 

processo; em alguns casos, o convencimento do juiz, e em outros a ausência de talo 

convencimento. Dito de outra maneira, o resultado da prova se conhece mediante a sua 

valoração. 

 

No entanto, a técnica de valorar ou avaliar a prova na prática é uma tarefa tão 

complexa quanto a conceituação de seus próprios significados na teoria, haja vista a 

ausência de entendimentos unânimes sobre o assunto.  

 

Para Miguel Reale (“Filosofia do Direito”, São Paulo, Saraiva, 1965, p. 60), 

valorar não é o mesmo que avaliar, pois no primeiro caso se analisa a coisa sob o 

critério de valor: “Quando se compra um quadro não se valora, mas se avalia. Em tal 

caso, compara-se um objeto com os outros. Valorar, ao contrário, pode ser a mera 

                                                           
129 APUD. SALAMONE, Loredana Nocito. Da valoração da prova. Dissertação de Mestrado. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2002, p. 102. 
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contemplação de algo, sem cotejos ou confrontos, em sua singularidade, sob o prisma 

do valor. O crítico de arte valora um quadro ou uma estátua, porque os compreende 

sob o prisma valorativo, em seu ‘sentido’ ou ‘significado’”130. 

 

Segundo os ensinamentos de Amauri Mascaro do Nascimento131: 

 

“Entende-se por avaliação ou apreciação da prova a operação mental 

que tem por fim conhecer do mérito ou valor da convicção que possa 

ser deduzida de seu conteúdo. A avaliação da prova comporta dois 

momentos que se completam: o primeiro é o conhecimento, pelo qual 

se opera a representação mental do objeto do mundo exterior da 

subjetividade do intérprete, pelos meios de percepção do sujeito; o 

segundo é o juízo de valor formulado a respeito desse objeto 

representado na mente do sujeito. Esta última etapa nada mais que um 

juízo crítico do conjunto sobre o significado da prova”. 

 

Para Cândido Rangel Dinamarco132 “valoração da prova é a avaliação da 

capacidade de convencer de que sejam dotados os elementos de prova contidos no 

processo”. Para o autor, exame, reexame e valoração jurídica da prova são conceitos 

distintos. 

 

“Exame da prova é a atividade intelectual consistente em buscar, nos 

elementos probatórios resultantes da instrução processual, pontos que 

permitam tirar conclusões sobre os fatos de interesse para o 

julgamento. O juiz procura por esse meio a reconstituição histórica 

dos fatos passados ou o correto entendimento das situações presentes. 

Reexame da prova é outro exame, agora feito por um tribunal em grau 

de recurso. Diferentemente do exame e do reexame da prova é a 

                                                           
130 APUD. FILHO TEIXEIRA, Manoel Antonio. A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 
2003. p. 146. 
131 Curso de direito processual do trabalho. 19ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999. p. 405. 
132 Instituições de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2004. Vol. III. p. 101. 
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valoração jurídica das fontes e meios de provas produzidos nos autos. 

Já não se trata de exercer o poder de livre convencimento para captar 

as radiações informativas emanadas das fontes, mas atribuir a cada 

uma destas e aos meios de prova o valor que em alguns casos a lei 

estabelece. Daí falar-se em valoração jurídica, com ênfase no 

confronto que então se faz entre os elementos de prova e as regras 

instituídas pelo direito objetivo em relação a eles. Fala-se em 

valoração da prova, em oposição ao seu exame ou reexame, para 

designar a sua valoração jurídica. A rigor, todo exame é também uma 

valoração”133. 

 

Juan Monteiro Aroca134 conceitua a valoração da prova como a atividade que 

consiste “em operações mentais que há de realizar o julgador para, partindo das fontes 

e meios de prova, chegar a estabelecer certeza a respeito das afirmações de fatos das 

partes, afirmações que se referem ao suposto fático da consequência jurídica que 

alegam”. 

 

Valorar a prova, portanto, nada mais é senão apreciar a capacidade que a 

mesma possui de convencer o seu destinatário da realidade de um fato ou da verdade 

de sua afirmação. 

 

Cada um dos meios de prova admitidos no direito suscita a apreciação e 

valoração da prova que são feitas por ocasião da prolação da sentença e se destina a 

demonstrar a verdade dos fatos e formar o convencimento do juiz acerca dessa 

verdade. 

 

No momento em que o juiz aprecia a prova, ou seja, toma conhecimento do 

conteúdo probatório constante dos autos, via de consequência, inicia a tarefa da sua 

valoração, através da qual formará seu convencimento para a prolação da decisão. 
                                                           
133 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2004. Vol. III. p. 111. 
134 La prueba em el processo civil. Madrid: Ed. Civitas, 1996. p. 332-333 (tradução livre). 



101 

 

 

Como bem destacado por Loredana Nocito Salamone135, a atividade de 

valoração deve ponderar acerca dos resultados probatórios da causa. Portanto, na 

sentença deve estar retratada indireta ou diretamente a valoração de que se reveste a 

prova, à luz dos resultados desta. 

 

Conforme já estudado, são 03 (três) os sistemas históricos de apreciação da 

prova pelo juiz: 1) sistema da prova legal; 2) sistema do livre convencimento; 3) 

sistema da persuasão racional; sendo este último o sistema recepcionado pelo nosso 

ordenamento jurídico brasileiro, através do artigo 131 do Código de Processo Civil: 

 

“O juiz apreciará livremente a prova, atendando aos fatos e 

circunstancias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas 

partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram 

o convencimento”. 

 

O artigo 131 do CPC contém o ponto de partida para o juiz proferir sua 

decisão, equacionando entre si o livre convencimento motivado e à valoração da 

respectiva prova. 

 

Resta claro, portanto, que embora sejam parte integrante da decisão, valoração 

e motivação não se confundem. A valoração, segundo Moacyr Amaral Santos136, 

consiste no “processo intelectual destinado a estabelecer a verdade produzida pelas 

provas”. A motivação, por sua vez, são as razões que levaram o juiz a optar por esta ou 

aquela conclusão, e consoante a lição de Calamandrei, mencionado por Grinover137, 

“entre as várias funções preenchidas pela motivação, a mais estritamente jurídica é a 

de colocar as partes em condições de aferir o raciocínio que conduziu o juiz a decidir 

num determinado sentido, para efeito de impugnação. E mesmo em sua função 

política, a motivação embora dirigindo-se a outros destinatários e projetando-se 
                                                           
135 Da valoração da prova. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 
2002, p. 14. 
136 Prova judiciária no cível e comercial. 5ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1983. Vol. 1. p. 391. 
137 APUD. FÁVERO FILHO, Nicanor. A valoração da prova testemunhal no processo do Trabalho. Dissertação 
de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009., p. 78. 
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extraprocessualmente, continua tendo como objetivo imediato o de possibilitar o 

controle o raciocínio do juiz”. 

 

Como ensina Cândido Rangel Dinamarco138, o livre convencimento motivado 

nada mais é que a necessidade de julgar segundo as imposições da justiça caso a caso, 

tendo-se claro a consciência da inaptidão do legislador em prever minuciosamente 

todas as situações passíveis de serem deduzidas em juízo. 

 

No que se refere ao sistema de apreciação da prova, se por um lado o juiz tem 

liberdade de interpretação dos meios probantes apresentados no processo, por outro, é 

obrigado a indicar na decisão os motivos racionais que formaram o seu 

convencimento, evitando-se, com isso, o arbítrio na solução do litígio. 

 

Realça Moacyr Amaral Santos139 que “a liberdade que se concebe ao juiz na 

apreciação da prova não é mero arbítrio, senão critério de atuação ajustado dos deveres 

profissionais. Há liberdade no sentido de que o juiz parecia as provas livremente, uma 

vez que na apreciação não se afaste dos fatos estabelecidos, das provas colhidas, das 

regras científicas – regras jurídicas, regras da lógica, regras da experiência”. E ainda 

prossegue no tocante aos condicionamentos em que esteiam a convicção do juiz: 

“condiciona-se a convicção do juiz, ainda, às regras legais e às máximas de 

experiência, no sentido de que deverá considerá-las na apreciação da prova. Se o fato é 

de natureza a ser provado por instrumento público ou particular, não poderá 

convencer-se de sua existência pela prova fornecida por testemunhas. Certos fatos 

exigem prova escrita (documentos). Há fatos cuja existência ou inexistência é 

presumida pela lei (presunções legais). Outros que dependem de prova pericial. De tais 

regras legais não pode o juiz desvincular-se na formação de sua convicção”. Quanto à 

convicção, esclarece o doutrinador, por final, que “não se trata de convicção formada 

discricionariamente, ilimitadamente, mas de convicção que a lei ordena seja feita, 

                                                           
138 Instituições de direito processual civil. 4ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005. Vol. III. p. 102. 
139 APUD. SALAMONE, Loredana Nocito. Da valoração da prova. Dissertação de Mestrado. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2002, p. 40. 
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atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos. Critério amplo, pode-se 

dizer livre, na apreciação dos elementos de prova, isto é, dos dados que são fornecidos 

como prova dos fatos controvertidos; critério amplo, pode-se dizer livre, no sentido de 

que o juiz deve pesar as provas colhidas, apreciá-las e submetê-las aos rigores do seu 

raciocínio esclarecido e desapaixonado e formar convicção, quanto à verdade daí 

surgida, ao abrigo de qualquer constrangimento moral”. 

 

Ao valorar a prova o juiz deve indicar as razões de decidir. 

 

Sob esta mesma ótica, no direito processual do trabalho assim se determina 

através do artigo 832 da CLT: 

 

“Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido 

e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a 

respectiva conclusão”. 

 

Toda e qualquer decisão proferida pelo juiz deve ser fundamentada, posto que 

é através da motivação ou fundamentação que “o juiz revela todo o raciocínio 

desenvolvido acerca da apreciação das questões processuais, das provas produzidas e 

das alegações das partes, que são os dados que formarão o alicerce da decisão”140. 

 

Toda e qualquer decisão proferida pelo juiz deve ser fundamentada, sob pena 

de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, tal como prescreve o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição Federal: 

 

“ IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 

podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 

partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 

                                                           
140 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 3ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2004. p. 
470. 
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preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 

prejudique o interesse público à informação”. 

 

Resta claro, portanto, que valoração da prova e motivação das decisões 

caminham juntas, posto se constituírem como um alicerce de garantia para a prolação 

de uma decisão justa, ou melhor, de uma decisão bem fundamentada. 

 

Uma decisão justa é uma decisão bem fundamentada, porquanto o juiz deverá 

demonstrar os elementos probatórios utilizados para a formação de seu 

convencimento, bem como apontar os motivos que o levaram a valorar um meio de 

prova em detrimento de outro para fins de se alcançar a efetiva ocorrência dos fatos 

alegados, tudo com arrimo nas regras processuais de ônus da prova. 

 

É nesta seara em que se destacam os fundamentos para a valoração das provas 

e motivação das decisões. 

 

 

 

7.1 – Inviabilidade e impossibilidade de realização da prova pericial e a questão 

da prova emprestada para fins de julgamento 

 

 

A prova emprestada não está inserida no rol dos meios de prova enumerados 

pelo Código de Processo Civil. A Consolidação das Leis do Trabalho também nada 

dispõe sobre este meio de prova. Entretanto, por se tratar de um meio moralmente 

legítimo (artigo 332 do CPC), a prova emprestada é perfeitamente compatível com os 

princípios que regem o direito processual comum e trabalhista (princípio do devido 

processo legal, acesso à Justiça, efetividade processual e busca da verdade real), razão 

pela qual é admitida pela doutrina majoritária e jurisprudência. 
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Cumpre ressaltar que aqueles que não admitem a utilização da prova 

emprestada, o fazem fundamentando seu posicionamento na violação dos princípios da 

identidade física do juiz e do contraditório imediato da produção da prova. No entanto, 

entendemos não ser este o posicionamento correto, posto que o processo não pode ser 

entendido única e exclusivamente como mera forma de concretização do direito 

(aplicabilidade da lei), mas sim como meio de concretização e realização da justiça. 

 

Uma vez que a prova emprestada tenha sido regularmente produzida em 

determinado processo, com observância da legalidade, do contraditório e da ampla 

defesa, não há razão para que não tenha eficácia na relação processual para a qual é 

transferida, cabendo ao julgador, da mesma forma como procederia em relação a 

qualquer outra prova colhida no próprio feito, sopesá-la à luz de todos os demais 

elementos de convicção existentes nos autos, conferindo-lhe o valor devido141. 

 

Assim, tal como a doutrina majoritária e jurisprudência, entendemos ser 

perfeitamente admissível a prova emprestada no processo trabalhista. 

 

Esta modalidade de prova recebe tal denominação em razão de ter sido 

produzida em um determinado processo e ser aproveitada em outro.  

 

Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco142, “provas emprestadas, conceito 

elaborado na doutrina e tribunais sem qualquer previsão legal específica, são traslados 

da documentação da prova constituída em outro processo de natureza jurisdicional. 

Através delas, aproveitam-se em um processo os atos de realização da prova já 

consumados em outro, sem necessidade de repetição e com a vantagem de tornar 

possível o conhecimento oriundo de fontes talvez até não mais disponíveis quando o 

processo destinatário dessa prova é realizado (testemunhas que morrem ou 

desaparecem, vestígios que não existem mais, etc.)”. 

 
                                                           
141 BERTELLI, Sandra Miguel Abou Assali. A importância da prova como garantia de efetividade do processo 
do trabalho. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 197. 
142 Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2004. Vol. III. p. 97. 
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Segundo Moacyr Amaral Santos143, a prova emprestada é a “prova de um fato, 

produzida num processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento 

pessoal ou exame pericial, que pode ser trasladada para outro, por meio de certidão 

extraída daquele”. 

 

Na mesma linha de raciocínio, José Luiz Ferreira Prunes144, define a “prova 

emprestada” como sendo aquela que tendo sido produzida para outra situação, venha a 

se prestar para a solução do litígio em questão. 

 

Em apertada síntese, para concretização da admissibilidade da prova 

emprestada, a doutrina e a jurisprudência têm fixado alguns requisitos para sua 

utilização no processo. São eles: 

 

a) que a prova no processo de origem tenha sido colhida e produzida com total 

observância ao princípio do contraditório, ou seja, que tenha sido concedida às partes a 

mesma oportunidade para manifestação quanto aos meios de prova lá produzidos; 

 

Como principal condição de eficácia da prova emprestada, necessário se faz 

que a mesma tenha sido submetida no processo de origem ao crivo do contraditório e 

da ampla defesa, assegurando as partes envolvidas as mesmas e todas as oportunidades 

de manifestação e impugnação quanto aos atos processuais lá praticados. 

 

b) que no processo de origem tenha estado presente as mesmas partes, ou pelo 

menos a parte adversária daquele que pretenda aproveitar a prova realizada, porque do 

contrário esse sujeito estaria suportando a eficácia de uma prova de cuja formação não 

participou145; 

 

                                                           
143 Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 17ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1995. Vol. II.  p. 365. 
144A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 95. 
145DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2004. Vol. III. p. 98. 
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Tal requisito retrata mais uma vez a real necessidade de submissão da prova 

emprestada ao crivo do contraditório.  

 

Assim, somente é possível a utilização da prova emprestada se, no mínimo, 

uma das partes houver participado da relação jurídica que deu origem a tal prova. 

 

Em posicionamento contrário a tal requisito, Mauro Schiavi146 defende que 

para que a prova emprestada possa ser admitida no processo há necessidade apenas de 

que no processo anterior a prova tenha sido colhida com as formalidades legais, 

observado o contraditório e que o fato probando seja idêntico, ou se relacione, 

diretamente, com os fatos discutidos no processo em questão (atual). Segundo o autor, 

não há necessidade de que, no processo anterior figurem as mesmas partes ou uma 

parte e terceiro. O fato da prova anterior ter sido colhida entre as mesmas partes ou 

entre uma parte e terceiro é um elemento de valoração da prova (artigo 131 do CPC) e 

não de admissibilidade da prova emprestada. 

 

Com todo respeito ao entendimento exarado por este doutrinador, a presença 

das partes e atuação das mesmas no processo, sob o crivo do princípio do 

contraditório, é ato processual ligado à produção da prova (fase instrutória), anterior ao 

ato de valoração da prova (fase decisória). 

 

Em outras palavras, a verificação de tal requisito, por estar intimamente ligado 

à observância do princípio do contraditório, é anterior ao ato de valoração da prova 

que, diga-se de passagem, é ato que decorre no momento da prolação de sentença, ou 

seja, muito depois da prova emprestada ter sido ou não admitida no processo. 

 

Ao contrário, se a prova emprestada tiver sido produzida somente entre 

terceiros, prejudicada estará sua utilização no processo atual, posto que sua produção 

não foi submetida ao crivo do contraditório por nenhuma das partes. 

                                                           
146 Aspectos polêmicos da prova emprestada no processo do trabalho. Artigo obtido no site: 
www.lacier.com.br/artigos. Acesso em: 21/02/2011. 
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Nesse sentido, seguem as lições dos juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

de Andrade Nery147: 

 

“A condição mais importante para que se dê validade e eficácia a 

prova emprestada é sua sujeição às pessoas dos litigantes, cuja 

consequência primordial é a obediência ao contraditório. Vê-se, 

portanto, que a prova emprestada do processo realizado entre terceiros 

é res inter alios  e não produz nenhum efeito senão para aquelas 

partes”. 

 

A nosso ver, portanto, plenamente possível a utilização da prova emprestada 

decorrente de um processo, mas desde que, no mínimo, uma das que litigue no 

processo atual tenha participado do processo anterior. E mais, para que a prova 

emprestada tenha eficácia, in casu, necessário se faz, ainda, que no processo anterior 

tenha a mesma submetida ao crivo do contraditório em relação ao litigante atual contra 

o qual a prova aproveita. 

 

c) que a prova tenha sido constituída em um processo judicial e que, ainda, o 

fato a ser provado seja idêntico ao anterior. 

 

Em suma, adotando os ensinamentos de Eduardo Juan Couture (Fundamentos 

do Direito Processual Civil, Tradução: Henrique de Carvalho. Florianópolis: 

Conceito Editorial, 2008. p. 125)148: 

 

“As provas produzidas em outro juízo podem ser válidas, se nele a 

parte teve oportunidade de empregar contra elas todos os meios de 

controle e impugnação que a lei conferia no juízo em que foram 

                                                           
147 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. p. 693. 
148 APUD. BERTELLI, Sandra Miguel Abou Assali. A importância da prova como garantia de efetividade do 
processo do trabalho. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. 
p. 199. 
 



109 

 

 

produzidas. Tais provas, produzidas com todas as garantias, são 

eficazes para demonstrar os fatos que tenham sido debatidos no 

processo anterior e que voltem a repetir-se no segundo caso. Não 

serão, por outro lado, eficazes, se não puderam ser devidamente 

fiscalizadas em todas as fases da sua produção, ou se se referem a 

fatos que não foram objeto da prova (objeto, no sentido que já foi 

atribuído a esse conceito) no processo anterior”. 

 

Cumpre aqui ressaltar que os mencionados requisitos não são taxativos, mas 

meramente ilustrativos, posto que em razão da excepcionalidade e da atipicidade de tal 

prova no sistema, a enumeração dos mesmos no presente trabalho decorreu de uma 

mescla de entendimentos exarados pela doutrina majoritária e tribunais para 

admissibilidade desta modalidade de meio de prova. 

 

Na prática trabalhista, a utilização da prova emprestada é comum e 

normalmente admitida no caso de depoimentos pessoais, testemunhais e no caso de 

perícia, principalmente quando tais meios de prova não podem ser renovados no 

processo atual. 

 

Transpondo tais considerações iniciais acerca da prova emprestada para o 

campo da perícia, objeto de nosso estudo, tem-se os seguintes apontamentos: 

 

Conforme já estudado, a prova pericial se classifica, quanto ao critério da 

existência de norma legal impositiva ou não-impositiva, em perícia obrigatória e 

perícia facultativa, respectivamente. Na primeira, a obrigatoriedade de realização 

decorre da lei. Em outras palavras, somente será obrigatória a perícia quando lei assim 

determinar. Na segunda, por inexistir norma legal que imponha sua realização, mas 

uma vez apresentado os aspectos técnicos ou científicos que envolvem os fatos, o juiz 

decidirá se determina ou não a realização da perícia para melhor se instruir sobre a 

questão. Em outras palavras, a realização da perícia facultativa se concretiza segundo o 

prudente arbítrio do juiz. 
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Os artigos 420, parágrafo único149, e 427150 do Código de Processo Civil 

enumeram as situações em que o magistrado decidirá se determina ou não a realização 

da perícia. 

 

Há casos em que a realização da prova pericial se mostra inviável e há outros 

em que a mesma se mostra impossível de ser produzida.  

 

A perícia será considerada inviável e, portanto, dispensada sua realização, 

quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico (artigo 420, parágrafo 

único, inciso I, do CPC); quando for desnecessária em vista de outras provas 

produzidas (artigo 420, parágrafo único, inciso II, do CPC); quando houver nos autos 

documentos, laudos e pareceres técnicos idôneos que, em conjunto, são hábeis para a 

elucidação da questão (artigo 427 do CPC). 

 

A perícia será considerada impossível e, portanto, indeferida sua realização, 

quando não houver mais possibilidade de apuração desses fatos através de diligências 

próprias (artigo 420, parágrafo único, inciso III, do CPC). Cite-se, como exemplo, a 

inexistência do local de trabalho a ser periciado. 

 

Tanto para as situações retratadas pelo artigo 420, parágrafo único, incisos II e 

III, e artigo 427 do CPC, será permitida à utilização da modalidade da prova 

emprestada. 

 

Em se tratando de perícia facultativa, o juiz após verificação acerca da 

regularidade dos requisitos para a admissibilidade da prova emprestada – observância 

ao princípio do contraditório e idoneidade do traslado – deverá apreciar a prova como 

se a mesma tivesse sido produzida no atual processo, valorando-a conforme seu livre 

convencimento. 

                                                           
149 “O juiz indeferirá a perícia quando: I – a prova do fato não depender do conhecimento especial do técnico; II 
– for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III – a verificação foi impraticável”. 
150 “O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as 
questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes”.  
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Tal prova – a perícia emprestada – valerá na medida em que se ajuste aos fatos 

da nova ação, sendo aproveitável para esclarecimento das duas partes, em que pese ser 

favorável a apenas uma delas. O juiz dela poderá se valer, mas com mais restrições 

que as imagináveis sobre uma perícia específica para o feito em questão151. 

 

Por óbvio, com base no exposto até o presente momento, a valoração do laudo 

ali encartado deverá ser feita tal como se a perícia tivesse sido efetivamente realizada 

dentro do processo atual, ou seja, o juiz deverá se ater ao resultado do laudo pericial 

emprestado, somente estando autorizado a desconsiderá-lo na hipótese de elementos 

ou provas robustas e capazes de afastar a sua conclusão (ex.: depoimento pessoal ou 

testemunhal que comprove que o empregado jamais laborou dentro do ambiente 

periciado, razão pela qual não há que se falar em insalubridade por ruído excessivo) 

ou, ainda, na hipótese de realização de uma nova perícia a ser realizada por um perito 

de confiança do juiz da causa atual. Neste último caso, a referida perícia deverá ter 

como foco, em caso de impossibilidade de sua realização efetiva, a análise do laudo 

emprestado em concomitância com as demais provas produzidas no processo atual, de 

modo a responder todos os questionamentos a serem formulados pelo magistrado a fim 

de que o mesmo possa ter subsídios técnicos para concluir e motivar juridicamente sua 

decisão. 

 

Por óbvio que a solução dada pelo legislador processual para as hipóteses de 

inviabilidade e impossibilidade de realização da prova pericial, por prestigiar os 

princípios salutares da economia e celeridade processual, pode e deve ser aplicada para 

os casos de perícia facultativa. 

 

Entretanto, pela própria natureza e obrigatoriedade da realização, a mesma 

solução não se mostra tão tranquila quando o caso envolve perícia obrigatória. 

Vejamos: 

 

                                                           
151 PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 96. 
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No âmbito trabalhista, a perícia é obrigatória nas situações de insalubridade e 

periculosidade, conforme preceitua o artigo 195, § 2º152, da CLT. 

 

No que tange à hipótese de inviabilidade da realização da perícia (artigo 420, 

parágrafo único, inciso II e artigo 427 do CPC), diante das situações de insalubridade e 

periculosidade, não está o julgador autorizado a indeferir e dispensar a prova pericial. 

 

Isto porque, o próprio direito material determina taxativamente a 

obrigatoriedade de realização da prova pericial para as situações de insalubridade e 

periculosidade, não havendo, in casu, como sobrepor o princípio da celeridade e 

economia processual, ainda que existam documentos e laudos emprestados capazes de 

autorizar a dispensa da realização de tal ato. 

 

No mesmo sentido, José Luiz Ferreira Prunes153 afirma que quando a lei marca 

perícia obrigatória, como no caso de insalubridade e periculosidade, não pode haver 

apenas prova pericial emprestada, no sentido de uma perícia feita nuns autos, servir de 

prova noutros. 

 

Diante de tais situações, ousamos apontar uma exceção para a utilização de 

prova pericial emprestada nos casos de perícia obrigatória, qual seja: concordância 

expressa de ambas as partes na utilização da prova pericial emprestada.  

 

E sob tal aspecto, perguntamos: Será que diante da concordância expressa das 

partes na utilização da prova pericial emprestada, principalmente no que tange a 

concordância expressa da parte adversa a quem o resultado não aproveita, deverá o 

juiz, com base na previsão legal obrigatória, determinar a realização da referida 

perícia? 

 

                                                           
152 “Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por Sindicato em favor de grupo 
associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não houver, requisitará perícia ao 
órgão competente do Ministério do Trabalho”. 
153 A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 97. 
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Entendemos que neste caso e somente neste caso o juiz poderá dispensar a 

realização da perícia, mesmo em se tratando de perícia obrigatória, resgatando, assim, 

os princípios de celeridade e economia processual. 

 

Em suma, diante de inviabilidade da realização da perícia técnica no caso de 

perícia obrigatória, a dispensa da realização desta prova pericial somente poderá 

ocorrer mediante a presença de laudo pericial análogo juntado ao processo e, ainda, 

diante da concordância expressa de ambas as partes para fins da não realização da 

prova. 

 

Situação diversa é aquela exarada pelo artigo 420, parágrafo único, inciso III, 

do CPC. Dispõe referido dispositivo legal que a juiz indeferirá a perícia quando o ato 

for impraticável. 

 

Em se tratando de apuração de insalubridade e periculosidade, diante da 

impossibilidade da realização da perícia, duas posições são possíveis de ser adotada: 

 

1ª posição: Diante da existência de outros elementos do processo (depoimento 

testemunhal, documentos, etc.), determina-se a realização de perícia, ainda que o local 

não conserve as mesmas condições existentes na época da prestação de serviços, 

acreditando que o perito, com sua vasta experiência profissional, poderá emitir seu 

parecer técnico conclusivo. 

 

Como defensor de tal solução, cite-se Sérgio Pinto Martins: 

 

“Entretanto, no que diz respeito a insalubridade ou periculosidade, há 

necessidade de perícia, por expressa disposição do artigo 195, § 2º, da 

CLT. Assim, a prova não poderá ser emprestada, por se tratar de 

situação personalíssima, que tem de ser investigada pelo perito no 

local de trabalho. Dessa forma, salvo se as partes assim concordarem, 

a prova pericial emprestada de outro trabalhador não valerá no 
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processo em que discute insalubridade ou periculosidade quando a 

seção em que o reclamante trabalhava, por exemplo, foi fechada ou 

transferida”. 

 

No mesmo sentido, segue jurisprudência: 

 

PERÍCIA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE. 

VIABILIDADE, MESMO ANTE A DESATIVAÇÃO DO LOCAL 

DE TRABALHO. A desativação de setores ou do local da perícia não 

é situação rara e nem impede o perito da confiança do juízo de 

cumprir escrupulosamente o que lhe foi determinado (art. 422 do 

CPC), podendo, para tanto, utilizar-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos 

que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e quaisquer outras 

peças (art. 429 do CPC). Frustrada a vistoria in loco, mesmo assim 

ainda se tem a prova emprestada como perfeitamente admissível no 

âmbito processual trabalhista, cuja verificação não exige mais do que 

o descortino do Juiz do Trabalho para analisá-la sob o prisma da 

identidade dos fatos e dar-lhe o valor que possa merecer. (TRT 2ª 

Região. 8ª Turma. Processo: 02990244195 / 1999. Relator: Wilma 

Nogueira de Araújo Vaz da Silva. Publicação: 13/06/2000). 

 

Insalubridade. Prova emprestada. A insalubridade, por conter matéria 

técnica, envolve a necessidade de perícia (art. 195 da CLT) para a sua 

comprovação. Trata-se de prova personalíssima, que não pode ser 

verificada por prova emprestada, principalmente quando o laudo 

emprestado não retrata a mesma função e o mesmo setor de trabalho. 

Não se pode presumir a existência de insalubridade, pois esta tem de 

ser provada pela prova técnica. (TRT 2ª Região. 3ª Turma. Processo: 
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02960476446 / 1996. Relator: Sergio Pinto Martins. Publicação: 

04/11/1997). 

 

Perícia. Insalubridade ou periculosidade. Desativação do local de 

trabalho. A desativação do local de trabalho não inviabiliza a 

produção da prova pericial técnica quando os agentes agressivos 

derivam da função exercida e não das condições do local de trabalho. 

O art. 429 do CPC dá aos peritos e assistentes técnicos liberdade na 

colheita de informações necessárias à instrução do laudo. Na maioria 

das vezes, o objeto da pericia refere-se a fato pretérito, o que obriga o 

‘expert’ a ‘utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte ou repartições públicas, bem como instruir 

o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças’ 

(sic/art. 429 do CPC). (TRT 2ª Região. 8ª Turma. Processo: 

20020177261. Relator: Maria Luiza Freitas. Publicação: 25/03/2003). 

  

2ª posição: Autoriza-se a utilização de laudo pericial emprestado, desde que 

haja identidade quanto ao ambiente e condições de trabalho do caso exarado no 

processo de origem e no processo atual. 

 

De acordo com tal posicionamento, reputa-se aproveitável o laudo emprestado 

produzido em outro processo, desde que o ambiente e as condições de trabalho 

periciadas no outro litígio sejam exatamente idênticos aos do processo para o qual se 

transporta a prova emprestada, uma vez que impraticável a realização da nova perícia. 

Tal tese encontra reforço na exegese do artigo 427 do CPC154. 

 

                                                           
154 BERTELLI, Sandra Miguel Abou Assali. A importância da prova como garantia de efetividade do processo 
do trabalho. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. p. 209. 
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Cite-se, ainda, o posicionamento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

através da Orientação Jurisprudencial nº 278 da Seção de Dissídios Individuais I, que 

assim estabelece: 

 

“Adicional de insalubridade. Perícia. Local de trabalho desativado. A 

realização da perícia é obrigatória para a verificação de 

insalubridade. Quando não for possível sua realização como em caso 

de fechamento de empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros 

meios de prova”. 

 

Nesse sentido, segue jurisprudência: 

 

Preliminar de nulidade. Periculosidade. Desativação do local de 

trabalho. Prova emprestada. Possibilidade. Ainda que o art. 195, 

parágrafo 2º, da CLT determine a realização de perícia para se 

constatar a existência de insalubridade e periculosidade, nos casos em 

que o local da prestação de serviços é desativado, tornando impossível 

a realização da diligência, admite-se a prova emprestada, consoante 

OJ 278 da SDI-I, do TST. (TRT 2ª Região. 3ª Turma. Processo: 

01580001120095020032. Relator: Silvia Regina Ponde Galvão 

Devonald. Publicação: 27/04/2012). 

 

RECURSO DA RECLAMADA. Adicional de insalubridade. 

Desativado ou alterado o local de trabalho, admite-se a prova 

emprestada, que também é prova técnica, desde que tenham sido 

avaliados o mesmo local (ou local semelhante) e as mesmas condições 

de trabalho, de forma a fornecer ao juiz os elementos técnicos 

necessários ao seu esclarecimento e convencimento. A prova 

emprestada trazida pelo reclamante foi realizada no mesmo local de 

trabalho onde se apurou a existência de ruído acima do limite de 

tolerância. O reclamante desincumbiu-se, assim, da prova do fato 
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constitutivo do direito postulado (CLT, art. 818 e CPC, art. 333, I). 

Mantenho. (TRT 2ª Região. 10ª Turma. Processo 01447-2007-058-02-

00-7. Relator: Marta Casadei Momezzo. Publicação: 05/04/2010). 

 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO EMPRESTADO. 

EFICIÊNCIA DA PROVA. LIMITAÇÃO. Para a admissão de laudo 

pericial emprestado como prova do labor em condições insalubres 

alegado na exordial é necessário que as atividades e o ambiente de 

trabalho do Autor da ação sejam idênticos aos retratados pela prova 

pericial emprestada, pelo que a eficiência dessa prova é limitada à 

confirmação de tais condições. Recurso Ordinário obreiro a que se 

nega provimento. (TRT 2ª Região. 7ª Turma. Processo 

20010339188/2001. Relator: Anélia Li Chum. Publicação: 

28/03/2003). 

 

Em que pese o teor dos posicionamentos mencionados, entendemos que no 

caso de perícia obrigatória, ainda que constatada a impossibilidade de sua realização, 

deverá o juiz encaminhar os autos a um perito de sua confiança, a não ser que esteja 

colacionado ao processo, mediante concordância expressa de ambas as partes, laudo 

pericial emprestado. 

 

Somente nesta hipótese – juntada de laudo pericial emprestado mediante 

concordância expressa das partes – é que entendemos ser possível a dispensa da 

perícia obrigatória. 

 

A nosso ver, o laudo pericial emprestado, por si só, não tem o condão de 

afastar a determinação da realização da perícia para apuração de insalubridade e 

periculosidade (exceto na hipótese de concordância expressa de ambas as partes), 

servindo, tão-somente, para melhor elucidar a matéria ali tratada para a realização de 

novo ato pericial e, via de consequência, auxiliar posteriormente o juiz na formação de 

seu convencimento. 
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A nosso ver, o laudo emprestado sequer tem o condão de elidir a perícia 

técnica produzida pelo perito de confiança do juiz. 

 

RECURSO ORDINÁRIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 

PROVA TÉCNICA - PROVA EMPRESTADA. A prova técnica 

emprestada pode constituir elemento de convencimento, entretanto 

não possui o condão de elidir o conjunto probatório restante nos autos, 

em especial a perícia técnica produzida por auxiliar de confiança do 

Juízo. (TRT 2ª Região. 2ª Turma. Processo: 02092-2005-361-02-00-9. 

Relator: Rosa Maria Zuccaro. Publicação: 30/09/2008). 

 

E nem poderia ser diferente. Imaginemos a situação em que cada uma das 

partes junte aos autos laudos periciais emprestados totalmente divergentes em relação 

ao mesmo fato155. Como proceder neste caso?  

 

Conhecimento técnico e científico quem possui é o perito e não o juiz. Assim, 

ainda que impossível a realização da prova técnica in loco, em casos com o 

exemplificado acima, a perícia deverá ser determinada pelo juiz e realizada por um 

perito de sua confiança que, com base nos demais elementos constantes dos autos (tal 

como autoriza o artigo 427 do CPC e OJ nº 278 da SDI-I do TST), dará seu parecer. 

Se, ao final, o perito se declarar impossibilitado de ofertar conclusões cientificamente 

válidas e aceitáveis para o caso, caberá ao juiz avaliar cada um dos laudos e, com 

fundamento nos preceitos jurídicos, julgar procedente ou improcedente o pedido. 

 

                                                           
155

 Adicional de insalubridade. Local de trabalho desativado. Laudos divergentes em nível de prova pericial 
emprestada (art. 427 do CPC). Descabe acolher laudo caracterizador do "plus" trazido aos autos pelo autor, se a 
ré encarta dois outros laudos no mesmo local laboral e na mesma época, enfatizando inexistir insalubridade. Sob 
pena de caracterizar mero e injustiçado fascínio protecionista, e não a certeza fundamentada que deve sempre 
emanar da prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF), não há como utilizar subsidiariamente o conceito de prova 
emprestada, levando-se aqui em conta para a improcedência os ditames do art. 195 da CLT, tudo de molde a não 
deferir o "plus" em tela por simples inferência. (TRT 2ª Região. 4ª Turma. Processo: 20000306473/2000. 
Relator: Ricardo Verta Ludovice. Publicação: 01/06/2001). 
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Para tal hipótese, entendemos que o julgador pode se valer, inclusive, da 

conclusão do laudo pericial emprestado para a formação de seu convencimento – caso 

no laudo produzido nos autos seja declarada a insuficiência de dados para a conclusão 

dos trabalhos periciais –, posto se tratar também de uma prova técnica, que de uma 

forma indireta possui relação com o litígio e que, portanto, deve o juiz a ela se 

vincular. 

 

A segurança jurídica imposta pelo legislador trabalhista ao exigir a 

obrigatoriedade de realização de perícia técnica para a apuração de insalubridade e 

periculosidade no local de trabalho, segurança esta imposta inclusive em razão dos 

efeitos que tais agentes provocam na saúde do trabalhador, está acima de qualquer 

princípio processual que vise tornar mais rápida e mais econômica a solução da lide. 

 

Assim, seja no caso de inviabilidade ou no caso de impossibilidade da 

realização da perícia obrigatória, esta, por sua própria natureza, deverá ser determinada 

pelo juiz e realizada por um perito de sua confiança, ressalvada a hipótese de juntada 

de laudo emprestado convergente mediante a concordância de ambas as partes. 

 

 

 

7.2 – Confissão e a realização e valoração da prova pericial 

 

 

Um dos pontos mais polêmicos e controvertidos, com decisões para todos os 

sentidos, é aquele que envolve a confissão das partes em comparação com os 

resultados da perícia. 

 

Derivada do latim confessio, de confiteri, a confissão possui na terminologia 

jurídica o sentido de declaração da verdade feita por quem a pode fazer. É o 

reconhecimento da verdade feita pela própria pessoa diretamente interessada nela, 

desde que ela própria é quem vem fazer a declaração de serem verdadeiros os fatos 
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arguidos contra si, mesmo contrariando os seus interesses, e assumindo, por esta 

forma, a inteira responsabilidade sobre eles156. 

 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 348, traz a exata definição do 

conceito de “confissão”, ao preceituar que: 

 

“Há confissão, quando a parte admite a verdade de um fato, contrário 

ao seu interesse e favorável ao adversário. A confissão é judicial ou 

extrajudicial”. 

 

Com fundamento no preceito legal, Cândido Rangel Dinamarco157 afirma que 

a natureza jurídica da confissão é a de uma declaração de conhecimento, resolvendo-se 

na afirmação de fatos convergentes à afirmação que o adversário já fizera ou que de 

algum modo a favoreça. Como toda declaração de conhecimento, ela se destina a 

informar o destinatário, ou seja, o juiz, sobre fatos que declarante conhece (Carnelutti). 

 

Várias são as denominações para explicar as espécies de confissão. A 

confissão pode ser judicial ou extrajudicial (artigo 348 do CPC). A confissão judicial 

pode ser subdividida em confissão espontânea ou provocada, confissão real ou ficta, 

confissão simples, qualificada ou complexa. 

 

Para fins do presente estudo, iremos se ater aos conceitos da confissão judicial 

ficta e confissão judicial real. 

 

A confissão ficta é aquela imaginada, isto é, deduzida de algum fato ou que 

resulta da revelia da parte citada para depor. No sentido da lei processual, a confissão 

ficta, consequência da pena de confesso, imposta em vista da recusa em prestar 

                                                           
156 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 15ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Malheiros, 1999. p. 199. 
157 Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2004. Vol. III. p. 99. 
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depoimento, sem qualquer justificativa, traz a presunção de verdade aos fatos 

alegados, se outras circunstâncias corroboram na veracidade dos mesmos158. 

 

Em outras palavras, a confissão ficta resulta da revelia ou mesmo da ausência 

da parte quando devidamente intimada para prestar depoimento (artigo 343 e 319 do 

CPC, artigo 844 da CLT e Súmula 74 do TST), da recusa expressa da parte em prestar 

depoimento (artigo 343 do CPC) e do desconhecimento de fatos controvertidos que 

envolvem a causa. 

 

Já a confissão judicial real é aquela em que a parte reconhece expressamente 

como sendo verdadeiros os fatos narrados pela parte contrária, sendo denominada 

pelos processualistas como “rainha de todas as provas”. 

 

Os efeitos que estas espécies de confissão produzem no momento da instrução 

do processo e, posteriormente, no momento de valoração da prova, são totalmente 

distintos, cabendo aqui demonstrar seus efeitos quando se trata de prova pericial: 

 

 

 

7.2.1 – Confissão ficta e revelia 

 

 

Com fulcro no que dispõe o artigo 844159 da CLT, no processo do trabalho a 

ausência das partes na audiência inaugural acarreta consequências distintas. O não 

comparecimento do reclamante importa em arquivamento do processo, enquanto que o 

não comparecimento da reclamada importa em revelia, além de confissão quanto à 

matéria de fato. 

 

                                                           
158 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 15ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Malheiros, 1999. p. 199. 
159 “O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação trabalhista, e o 
não comparecimento do reclamado importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato”. 
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Ausente a reclamada à audiência, é considerada revel, além de “confessa” 

quanto a matéria de fato. A revelia é um estado processual, que consiste em não 

responder à citação, intencionalmente. Assim, a revelia leva a não oposição à petição 

inicial e implica sofrer o réu revel a pena de confissão quanto à matéria de fato. Essa 

pena gera uma presunção relativa de veracidade quanto aos fatos alegados pela parte 

contrária. Tem como fundamento a obrigação de cada parte de comparecer e prestar 

depoimento em juízo, que é uma prova do outro litigante; sonegando tal prova ao 

outro, sofre a pena em questão.160 

 

De revel, entende-se, propriamente, a rebeldia de alguém, que deixa, 

intencionalmente, de comparecer no curso de um processo, para que foi chamado ou 

intimado161. 

 

Pela própria definição, a reclamada somente conseguirá afastar os efeitos da 

revelia, se demonstrar, efetivamente, o motivo relevante que implicou em não atender 

à notificação inicial. Caso contrário, lhe será aplicada a pena de confissão quanto à 

matéria de fato. 

 

A mesma penalidade – confissão quanto à matéria de fato – também é 

aplicável quando o reclamante não comparece na audiência em continuação, após 

apresentação da contestação, para prestar seu depoimento pessoal, muito embora tenha 

sido regular e devidamente intimado a tal comparecimento, com expressa cominação 

em caso de ausência (Súmulas 9162 e 74163 do TST). Tal penalidade gera presunção 

relativa de veracidade dos fatos, podendo ser elidida por prova em contrário. 

 

Aqui também, o reclamante somente conseguirá afastar, de imediato, a 

aplicabilidade da pena de confissão quanto à matéria de fato, se demonstrar 
                                                           
160 MANUS, Pedro Paulo Teixeira; ROMAR, Carla Teresa Martins. CLT e Legislação Complementar em vigor. 
7ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2009. p. 252. 
161 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 15ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Malheiros, 1999. p. 719. 
162 “A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa no 
arquivamento do processo”. 
163 “Aplica-se a pena de confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à 
audiência em prosseguimento, na qual deveria depor”. 
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efetivamente o motivo relevante que implicou em não atender a notificação para seu 

comparecimento em juízo. 

 

A confissão ficta gera uma presunção relativa quanto à veracidade dos fatos 

narrados pela parte contrária, o que significa dizer que pode ser elidida por prova em 

contrário. 

 

E nem poderia ser diferente. A inércia da parte, por si só, não tem o condão de 

sanar as dúvidas quanto aos fatos controvertidos no processo, cabendo ao juiz verificar 

se as provas e alegações constantes dos autos são suficientes para a formação de seu 

convencimento, podendo, inclusive, determinar provas de ofício e, ao final, julgar com 

base no critério de valoração de todas as provas e circunstâncias constantes dos autos. 

 

Tudo isto porque, a prova não é feita no interesse exclusivo das partes, mas, 

antes e acima dele, no interesse da verdade, para que haja correta aplicação do direito. 

Correta aplicação é aquela que corresponde à incidência, que tem alicerce nos fatos da 

vida. Por conseguinte, correta aplicação do direito é a que se assenta em fatos 

verdadeiros, logo, a deficiência da prova atinge não somente o interesse da parte, mas 

também desvirtua e desfigura, igualmente, a função jurisdicional (Calmon de Passos, 

A ação no direito processual brasileiro. Salvador: Livraria Progresso, 1959164). 

 

Nesse sentido, o próprio TST, através do entendimento exarado pela Súmula 

74, inciso II, informa que havendo prova pré-constituída nos autos esta deverá ser 

levada em conta para o confronto com a confissão ficta, não implicando cerceamento 

de defesa o indeferimento de provas posteriores. Confira-se: 

 

“II – A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta 

para confronto com a confissão ficta (art. 400, I, CPC), não 

                                                           
164 APUD. QUINTÃO, Cynthia Magalhaes Pinto Godoi. A revelia e seus efeitos. Aspectos relevantes. Artigo 
obtido do site: http://jus.uol.com.br/revista/texto/17551>. Acesso em 22 de fevereiro de 2011. 
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implicando cerceamento de defesa o indeferimento de provas, 

posteriores”. 

 

Pois bem. Trazendo tais conceitos para o campo da prova pericial, nos 

deparamos com duas situações distintas e que, portanto, distintas também serão as 

respectivas soluções. Vejamos: 

 

1ª situação: Configuração da revelia e confissão ficta e a prova pericial 

facultativa. 

 

Em se tratando de prova pericial facultativa, cuja determinação ou não da 

realização da perícia se concretiza segundo o prudente arbítrio do juiz, ainda que 

diante da configuração da revelia e confissão ficta, o julgador terá plena liberdade para 

avaliar o conjunto das provas constantes dos autos e decidir se determina ou não a 

realização da prova pericial para auxiliá-lo na formação de seu convencimento. 

 

Se nos autos já houver prova pericial pré-constituída, com fulcro na Súmula 

74, inciso II, do TST, o juiz não só poderá como deverá confrontá-la com a confissão, 

exatamente por se tratar de prova técnica ou científica de cuja forma e conteúdo o juiz 

não detém conhecimento. 

 

Se nos autos ainda não houver prova pericial pré constituída, o juiz deverá 

analisar os demais elementos e provas constantes do processo e, havendo dúvida 

quanto ao pedido que envolve a realização de tal prova técnica, deverá converter o 

julgamento em diligência e determinar a realização da perícia, sob pena de frustrar a 

finalidade principal da função jurisdicional, qual seja: busca da verdade real e 

concretização da justiça. 

 

2ª situação: Configuração da revelia e confissão ficta e a prova pericial 

obrigatória. 
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No âmbito trabalhista, a perícia será obrigatória quando for arguido em juízo 

labor em condições insalubres e perigosas. Por determinação legal, a realização de 

prova pericial para apuração de insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho 

é obrigatória. 

 

Sem perder de vista a obrigatoriedade imposta pela legislação trabalhista no 

que tange a realização de perícia para apuração de insalubridade e periculosidade, 

certo é que nos tribunais as soluções apresentadas diante da verificação de revelia e 

confissão ficta nestes casos são totalmente divergentes. 

 

Para alguns julgadores, havendo revelia e confissão ficta desnecessária a 

realização de perícia para apuração de insalubridade e periculosidade, porquanto 

admitido como verdadeiros os fatos narrados pela parte contrária.  

 

Sob tais aspectos, diante da revelia e confissão ficta da reclamada, esta será 

condenada ao pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade de acordo 

com os fatos e pedidos narrados na petição inicial. Ao contrario, diante da confissão 

ficta do reclamante, o pedido de adicional de insalubridade e periculosidade será 

julgado totalmente improcedente, pelos fundamentos e pedido constantes da 

contestação. Confira-se: 

 

“EMENTA. Ausência de realização de perícia. Condenação ao 

pagamento de adicional de insalubridade. Possibilidade. A realização 

da prova pericial para apurar as condições de trabalho é indispensável 

para a concessão do adicional de insalubridade, conforme dispõe o 

artigo 195 da CLT. Todavia, ocorrendo a revelia do reclamado, tem-se 

como verdade processual os fatos aduzidos na inicial, inclusive quanto 

às condições de trabalho. Decisão, por unanimidade, conhecer do 

recurso ordinário patronal, mas não assim dos documentos anexos, e, 

no mérito, por maioria, com voto de desempate da Presidência, negar-

lhe provimento, nos termos do voto da Juíza Revisora, quem redigirá 
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o acórdão, restando vencidos os Juízes Relator, a quem foi deferida a 

juntada de voto, Osmair Couto e Tarcisio Regis Valente. Identificação 

do acórdão, Tribunal: 23ª Região. Decisão: 20.06.06. RO 02072-2004-

021-23-00-9, fonte: DJ/MT data: 31.07.06. Relator: Roberto Benatar). 

 

Em análise do julgamento do pedido de adicional de insalubridade ou 

periculosidade em face da revelia, o autor Cezar Augusto Saldivar Dueck165, propõe a 

racionalização do artigo 195, § 2º, da CLT, elencando 05 (cinco) assertivas: 

 

“Primeira: a interpretação do § 2º do art. 195 da CLT que dispõe que 

‘o juiz designará perito habilitado’, encontra suas razões apenas 

quando o reclamado exerce de forma ampla, específica e 

tempestivamente o seu direito de opor fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor ou, ainda, na hipótese do autor não 

declinar na sua petição inicial, de forma clara e objetiva, os agentes 

nocivos;  

Segunda: a obrigatoriedade de se produzir prova técnica, a despeito da 

presunção de veracidade dos fatos (atividades ou operações) que por 

sua natureza, condições e métodos de trabalho, por si só já seriam 

capazes de levar o julgador ao enquadramento (classificação) do 

agente nocivo, nos termos do que preceituam as Normas 

Regulamentadoras aplicáveis a espécie, não só desprestigia o trabalho 

intelectual de que julga, por não permitir a livre condução do 

processo, como também protege desproporcionalmente o empregador, 

que encontra ainda nos obstáculos práticos para a realização da perícia 

uma forma de evitar o pagamento do adicional legal;  

Terceira: havendo revelia e confissão dos fatos alegados na petição 

inicial, a designação da perícia mostra-se absolutamente 

desnecessária, onerosa e contrária ao princípio da celeridade; Quarta: 

                                                           
165 O julgamento do pedido de adicional de insalubridade ou periculosidade em face da revelia – Racionalização 
da interpretação do art. 195, §2º, da CLT. Doutrina. Revista LTr, Ano 2009. Vol. 73, nº 10. p. 1271. 
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a obrigatoriedade de se determinar a realização de perícia, diante da 

revelia e confissão, atenta contra os poderes do juiz, notadamente por 

cercear a liberdade na direção do processo, bem como por impedir a 

livre apreciação das provas.  

Quinta: admitir o julgamento do pedido de adicional de insalubridade 

ou periculosidade, diante da presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial (efeito jurídico da revelia), e a 

possibilidade do julgamento sem a necessidade de perícia se coaduna 

mais com a interpretação sistemática de normas de processo e com 

uma leitura teológica do texto legal”. 

 

Sem a quebra do devido respeito, não podemos concordar com o 

posicionamento, diga-se de passagem, muito bem fundamentado, do referido autor. 

Isto porque, considerando que o efeito que gera a revelia é a confissão ficta quanto à 

matéria de fato e que, portanto, pode ser elidida por prova em contrário; considerando 

a obrigatoriedade da realização da perícia que é imposta por lei; forçoso concluir pela 

necessidade de produção da prova pericial para apuração da insalubridade e 

periculosidade no local de trabalho. 

 

Sob tais aspectos, nos filiamos à posição de doutrinadores e julgadores que 

defendem que a revelia e a confissão ficta não têm o condão de afastar a 

obrigatoriedade imposta por lei quanto à necessidade de realização de perícia para a 

apuração de insalubridade e periculosidade no local de trabalho. 

 

A nosso ver, ainda que configurada a revelia e a confissão ficta, a realização 

da prova pericial para fins de apuração de insalubridade e periculosidade deve ser 

determinada judicialmente, pois além do juiz não possuir qualquer conhecimento 

técnico ou científico para avaliar e decidir sobre tal questão, tem-se, ainda, que a 

confissão ficta gera uma presunção relativa e que, portanto, pode ser elidida por prova 

em contrário. 
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Além dos aspectos processuais citados, cumpre-se fazer uma análise da 

questão através de seu aspecto material. A realização de perícia para fins de apuração 

de insalubridade e periculosidade no local de trabalho está intimamente ligada à 

garantia constitucional de preservação da vida e saúde do empregado (artigos 1º, 

incisos III e IV, e 7º, incisos XXII e XXIII, da CF), garantia esta que, por sua própria 

natureza e finalidade, deve se sobrepor a toda e qualquer norma processual. 

 

Tanto é assim que o Tribunal Superior do Trabalho, através da Súmula 293, 

determinou que para efeito de causa de pedir a simples alegação de trabalho nocivo é 

suficiente, ainda que o agente nocivo constatado em perícia seja diverso daquele 

descrito na petição inicial. Confira-se: 

 

“Adicional de insalubridade. Causa de pedir. Agente nocivo diverso 

do apontado na inicial. A verificação mediante perícia de prestação 

de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre 

diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional 

de insalubridade”.  

 

Assim, não há que se falar em racionalização de imposições feitas por lei, 

ainda mais quando estas envolvem direitos indisponíveis e intimamente ligados à 

saúde do ser humano (artigo 7º, inciso XXII e XXIII, da CF). Princípios como o da 

celeridade processual não podem e nem devem se sobrepor sobre tais direitos. 

 

Ademais, não há justiça quando se produz uma consequência tão grave quanto 

a coisa julgada, com a única preocupação de rapidez, ou quando se fabrica uma certeza 

veloz, sem resguardo da efetiva correspondência entre o direito substancial lesado e o 

conteúdo da disciplina judicial que deve refleti-la. Entre a rapidez e a possibilidade de 

geração de injustiça julga ser preferível um processo mais lento, mais cuidadoso, o 

qual, provavelmente, estará menos exposto ao erro166. 

                                                           
166 SÁ, Djanira Maria Radamés de. Duplo Grau de Jurisdição – Conteúdo e Alcance Constitucional. 1ª ed. São 
Paulo: Ed. Saraiva, 1999. p. 95. 
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Dessa forma, seja pelo aspecto processual (ausência de conhecimento técnico 

e científico do julgador e presunção relativa que gera a confissão ficta) seja pelo 

aspecto material (garantia de saúde ao trabalhador), entendemos, como a maior parte 

dos juristas, que, mesmo diante da revelia e confissão ficta, a perícia obrigatória deve 

ser realizada. 

 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OPERADORA DE 

TELEMARKETING. USO CONTÍNUO DE "HEAD PHONE". 

Esclarece-se que a revelia e a confissão aplicadas à reclamada não 

refletem no pedido de adicional de insalubridade, vez que a presença 

de agentes insalubres no ambiente de trabalho é averiguada por prova 

técnica e não fática. Realizada a perícia "in loco", o Sr. Expert Judicial 

concluiu pela existência de insalubridade, em grau médio, no 

ambiente de trabalho da autora, diante de uso contínuo de "head-set" e 

recepção de sinais em fones diretamente no canal auditivo, conforme 

anexo 13, operações diversas (recepção de sinais em fones) daNR-15 

do MTE (fls. 78). (TRT 2ª Região. 4ª Turma. Processo: 

00760001620095020464. Relator: Patrícia Therezinha de Toledo. 

Publicação: 24/02/2012). 

 

NULIDADE. REVELIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 

PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. Mesmo sendo revel, a 

reclamada não pode ser condenada no pagamento de adicional de 

periculosidade sem a realização de perícia, como determina o art. 195 

da CLT, gerando a nulidade da sentença e o retorno dos autos à 

origem, para a realização de perícia para constatação de eventual 

insalubridade/periculosidade. (TRT 2ª Região. 5ª Turma. Processo: 

00520-2006-251-02-00-4. Relator: Jomar Luz de Vassimon Freitas. 

Publicação: 27/08/2010) 
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Nesta seara, ousamos pontuar uma única exceção para a realização de perícia 

obrigatória no caso de configuração da revelia e confissão ficta, qual seja: existência 

de laudo emprestado167 constante dos autos. Nessa hipótese, com fulcro na Súmula 74, 

inciso II, do TST, poderá o juiz se valer da prova pré-constituída para, em conjunto 

com os demais elementos dos autos, valorar e julgar se procedente ou improcedente o 

pedido de adicional de insalubridade e periculosidade formulado pelo reclamante. 

 

 

 

7.2.2 – Confissão real 

 

 

Não existe maior prova do que a confissão feita pela própria boca, uma vez 

que confessar em Juízo é o mesmo que se condenar. Dessa forma, a confissão real 

retira da parte contrária o ônus probatório do fato confessado bem como obriga o juiz a 

acatá-la como fator determinante para o deslinde da questão, de forma indivisível e 

incontestável. 

 

A confissão real goza de presunção absoluta. 

 

Nesse sentido, dispõe o artigo 334 do Código de Processo Civil: 

 

“Não dependem de prova os fatos: 

I – notórios; 

II – afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; 

III – admitidos, no processo, como incontroversos; 

IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de 

veracidade”. 
                                                           
167 Não se pode deixar de se atentar para o fato de que a admissibilidade de laudo emprestado pressupõe o 
preenchimento de certos requisitos, sendo eles: a) que a prova no processo de origem tenha sido colhida e 
produzida com total observância ao principio do contraditório; b) que no processo de origem tenha estado 
presente as mesmas partes, ou pelo menos a parte adversária que pretenda aproveitar a prova realizada; c)  que a 
prova tenha sido constituída em um processo judicial e que, ainda, o fato a ser provado seja idêntico ao anterior. 
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A nosso ver, em se tratando de perícia facultativa, uma vez configurada a 

confissão real, não há que se falar em determinação de realização da perícia, estando o 

julgador autorizado a proferir julgamento em total conformidade com o fato admitido 

por uma parte e confessado expressamente pela outra. 

 

Por outro lado, em se tratando de perícia obrigatória, entendemos que a 

realização ou não realização desta dependerá do conteúdo da confissão real pela parte. 

 

Se, por exemplo, o reclamante alega que como engenheiro elétrico adentrava 

cabines de energia primária e a reclamada, embora negue que o reclamante exercesse a 

função de engenheiro elétrico, mas sim de técnico e, que nesta função, também 

mantinha contato com cabines de energia primária energizada, pergunta-se: há 

necessidade da realização da perícia para apuração de periculosidade? Por certo, não. 

Neste caso, o conteúdo da confissão real é suficiente para o enquadramento legal na 

NR-16 e, portanto, desnecessária a realização da perícia. 

 

Se, por outro lado, o reclamante alega que laborava em local com excesso de 

pressão sonora, acima dos limites de tolerância admitidos pela NR-15, e a reclamada, 

embora confirme o fato, afirma que fornecia equipamentos de proteção individual para 

a neutralização de tal agente, pergunta-se: há necessidade da realização da perícia para 

apuração de insalubridade? Por certo, sim. Neste caso, o conteúdo da confissão real 

(excesso de ruído) não é suficiente para afastar a realização da perícia, embora possa 

ser analisada quando da valoração da prova pelo juiz. Neste caso, a perícia é necessária 

para apuração da existência ou não da insalubridade e, ainda, em existindo, apuração 

do grau de sua classificação. 

 

Dessa forma, em se tratando de perícia obrigatória, a confissão real, 

dependendo de seu conteúdo, poderá ou não afastar a realização da mesma, sendo 

certo não haver uma resposta fechada para tal hipótese, que dependerá da análise de 

cada caso concreto. 
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7.3 – Uma análise do que dispõe o artigo 436 do CPC 

 

 

Para iniciarmos o estudo deste subcapítulo, devemos retornar ao início deste 

trabalho para fins de identificar a finalidade da realização de perícia. Em suma, a 

existência da perícia esta atrelada à necessidade de compreensão de determinado fato 

ou prova constante do processo e que exige conhecimento técnico de que o julgador 

não detém. 

 

 O perito, através do laudo pericial, analisa e interpreta os fatos tecnicamente 

de modo a facilitar a compreensão e convencimento do juiz quanto à matéria ali 

tratada. 

 

A luz do que dispõe o artigo 436 do Código de Processo Civil, tem-se que o 

juiz é livre para apreciar a prova através dos peritos, não estando adstrito ao resultado 

do laudo pericial: 

 

“O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos”. 

 

Para os que defendem tal entendimento, o artigo 436 do Código de Processo 

Civil tem suporte no adágio latino: iudex est peritum peritorum, que equivale a dizer: 

“o juiz é o perito dos peritos”, posto que dictum expertorum nunqum transit in rem 

judicatum, ou seja, o laudo não vale como sentença. 

 

Nos dizeres de Coqueijo Costa, citado por José Luiz Ferreira Prunes168, “de 

regra, o perito conhece parte, ou eventualmente toda a questão do fato, e o juiz 

conhece a questão de direito e sua relação com a questão do fato. O perito encara o 

tema independente da questão que é objeto do processo. Ele fica alheio aos resultados 

do processo. Apenas contribui para formar o material de conhecimento que o juiz 

                                                           
168A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 91. 
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precisa, sem participar da decisão, que cabe exclusivamente ao juiz, dada a jurisdição a 

este ínsita, da qual resulta a coisa julgada, garantida constitucionalmente por ser a 

maior das certezas humanas. O laudo pericial não se impõe ao juiz. Este pode chegar a 

conclusão diversa, com base em razões que considere adequadas”. 

 

Para José Augusto Rodrigues Pinto, a valoração da prova técnica deve ser 

analisa por dois ângulos: considerada em si mesma e no conjunto instrutório, 

explicando que: 

 

“No primeiro aspecto, o Juiz não é obrigado a aceitar o laudo 

apresentado por seu perito. Afora o recurso aos quesitos explicativos, 

é-lhe reconhecido o poder de mandar repetir a prova pelo mesmo 

perito ou mediante a nomeação de outro. Igualmente, poderá proferir 

as conclusões de um ou de ambos os assistentes, se houver, em 

detrimento das oferecidas pelo perito que nomeou. 

No segundo aspecto a prova técnica integra o conjunto instrutório, 

submetendo-se ao confronto com a que emergir de outras fontes 

probatórias, que compete apenas ao juiz examinar livremente, para 

robustecer seu convencimento. 

Por esse ângulo, tenha-se que o laudo pericial é conclusivo, mas não 

pode ser vinculativo, simplesmente porque o perito não é juiz nem 

pode substituí-lo em sua função de julgar”169. 

 

Em outras palavras, o laudo, portanto, não passa de uma simples peça do 

processo, como qualquer outro documento, que pode ser criticado e analisado, em 

confronto com as demais provas dos autos170. 

 

Assim, o artigo 436 do Código de Processo Civil se mostra em plena harmonia 

com o artigo 131 do Código de Processo Civil, na medida em que ressalva a liberdade 

                                                           
169 Processo trabalhista de conhecimento. 4ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1998. p. 387. 
170 PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 1995. p. 87. 
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do juiz em apreciar livremente a prova pericial juntamente com as demais provas do 

processo para formação de seu convencimento, sendo somente exigido que expresse na 

decisão final os motivos que o levaram a decidir com base em uma ou outra prova. 

 

Para Manoel Antônio Teixeira Filho171, o artigo 436 do CPC se constitui como 

uma consequência concreta do princípio esculpido pelo artigo 131 do mesmo 

dispositivo legal (princípio da persuasão racional). E justifica: 

 

“Sabendo-se que as conclusões constantes do laudo constituem mero 

parecer do perito, seria desarrazoado imaginar-se que pudesse sem 

constranger o Juiz a acatá-las; fosse assim, estaríamos fazendo uma 

concessão ao passado, onde o sistema das provas legais imperou por 

longo tempo; quando menos, se estaria atribuindo ao perito a função 

jurisdicional, em virtude da soberania do laudo elaborado. Tais 

argumentos, no entanto, não devem ser entendidos como fundamento 

para que o Juiz decida, sistematicamente, contra o resultado do laudo. 

(...) Pondera, por essa razão, Pestana de Aguiar (ob. cit., pág. 410), 

que não cabe ao magistrado ‘tecer considerações técnicas inteiramente 

desapartadas da prova, máxime quando é presumido o seu menor 

conhecimento, em relação ao técnico, da especialidade solicitada’, 

embora admitida o douto jurista possa o Juiz, com apoio na prova, 

recorrer diretamente a fontes científicas ‘em sufrágio a sua 

convicção’”.  

 

 Mauro Schiavi destaca que o juiz é livre para valorar a prova pericial, 

segundo o artigo 436 do CPC. Não obstante, não pode julgar com base em 

conhecimento técnico pessoal ou convicção pessoal, pois se assim proceder está 

violando o princípio da imparcialidade. Se não estiver satisfeito com a perícia, deve 

determinar a realização de nova diligência, ou com base na perícia já realizada, à luz 

dos demais elementos probatórios do processo (testemunhas, documentos, etc.), firmar 

                                                           
171 A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 410. 
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sua convicção. Caso pretender contrariar o laudo, deve fundamentar detalhadamente os 

pontos do laudo que não o convenceram e apresentar as razões e as provas constantes 

dos autos que o convenceram172. 

 

No mesmo sentido, a jurisprudência caminha no sentido a considerar a não 

adstrição do juízo à prova pericial, com base no que dispõe o artigo 436 e 131 do 

Código de Processo Civil. Confira-se: 

 

EMENTA: INSALUBRIDADE. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZO À 

PROVA PERICIAL. Nos termos do art. 131 do CPC, o juiz apreciará 

livremente a prova, atentando aos fatos e circunstâncias dos autos, 

podendo, inclusive, desconsiderar o resultado do laudo pericial (art. 

436 do CPC), prova que também se submete ao sistema da persuasão 

racional, utilizado pelo juiz na formação do seu convencimento. Dessa 

forma, mesmo diante de prova técnica que concluiu pela existência de 

insalubridade, poderá ser indeferido o pagamento do respectivo 

adicional, mormente quando demonstrado que a atividade 

desenvolvida pelo obreiro não está classificada na relação oficial 

elaborada pelo Ministério do Trabalho, como se verifica no caso 

concreto. Recurso obreiro a que se nega provimento. (TRT 2ª Região. 

5ª Turma. Processo nº 00523.2008.075.02.00.3. Relator: Anélia Li 

Chum. Publicação: 23/10/2009). 

 

EMENTA. 1. DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO DE 

CAUSALIDADE. PREVALÊNCIA DE LAUDO PERICIAL MAIS 

CONDIZENTE COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. 

APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 131 E 436 DO CPC. A conclusão do 

laudo pericial destes autos é de que não se pode afirmar o nexo causal, 

porém não há o seu afastamento por completo, sendo que o perito se 

                                                           
172 SCHIAVI, Mauro. Aspectos polêmicos e atuais da prova pericial no processo do trabalho. Obtido no site: 
www.lacier.com.br/artigos. Acesso em: 05.04.11. 
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baseia numa equivocada premissa do INSS de que o autor estava apto 

à função. Já o trabalho do expert na ação acidentária, conjugado com a 

sentença que reconheceu a sequela e a impossibilidade do exercício da 

mesma atividade, parte de dados e fatos mais concretos, 

principalmente por uma análise mais profunda do perito quanto às 

atribuições do trabalho do reclamante e suas consequências. Frise-se 

que o perito considerou paradigmas anteriores e vistorias realizadas no 

local, sendo a sua categoria afirmação de nexo de causalidade mais 

condizente com os elementos existentes no processo. Assim, com base 

nos artigos 131 e 436 do CPC, mormente diante da prova pericial 

emprestada, reconheço que o reclamante está acometido por doença 

profissional. (TRT 2ª Região. 4ª Turma. Processo nº 

00050.2007.401.02.00.0. Relator: Ivani Contini Bramante. Publicação: 

08/10/2010). 

 

Posição unânime na doutrina e jurisprudência que defendem a faculdade que o 

magistrado possui de não estar adstrito ao laudo pericial, podendo construir seu 

convencimento com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 436 do CPC), 

reside no fato de que, em razão do desconhecimento técnico do julgador quanto à 

matéria objeto da perícia, necessário se faz a devida exposição dos motivos que 

levaram a formação de tal convencimento, ou seja, deve o julgador indicar na sentença 

os motivos que o levaram a decidir desta ou daquela maneira (art. 131 do CPC). 

  

Para os defensores de tal entendimento, o juiz, com base no que dispõe os 

artigos 131 e 436 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente ao processo 

do trabalho (artigo 769 da CLT), não está adstrito ao laudo, podendo apreciar e decidir 

livremente com base nas demais provas produzidas nos autos, bastando, para tanto, 

justificar sua decisão. 

 

E isto porque, o que a lei não restringe, não cabe ao aplicador do direito fazê-

lo. 
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Sob tais aspectos, pergunta-se: Se a determinação judicial para a realização de 

uma perícia se dá exatamente porque o julgador não detém conhecimento técnico e 

científico necessário para um entendimento concreto e seguro dos fatos que envolvem 

tal prova, é razoável aceitar que este mesmo julgador estará proferindo uma decisão 

segura e, portanto, justa, ao afastar a conclusão do laudo pericial com base em outros 

elementos e fatos provados nos autos? 

 

A nosso ver, ao contrário do entendimento acima mencionado, a prova pericial 

vincula a decisão proferida pelo juiz, e tal vinculação tem como fundamento principal 

o fato de que referida prova trata de questão técnica e científica da qual o julgador não 

detém conhecimento. 

 

O artigo 436 do CPC não pode ser interpretado apenas com base no sentido 

literal173. Isso porque, a literalidade da lei não é e nunca será a melhor forma de 

interpretação. Cada artigo de lei se situa dentro de um sistema, razão pela qual não 

pode ser analisado em separado dos demais, mas em conjunto com os mesmos, através 

de uma interpretação lógico-sistemática174. 

 

Assim, partindo-se de uma interpretação lógico-sistemática, cumpre 

primeiramente citar o que dispõe o artigo 145 do CPC: 

 

“Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 

científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no 

artigo 421175”. 

 

                                                           
173 “A lei é uma declaração da vontade do legislador e, portanto, deve ser reproduzida com exatidão e 
fidelidade”. (Miguel Reale. Lições preliminares de direito. 27ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2002. p. 279). 
174 “A compreensão de um preceito, em sua correlação com todos os que com ele se articulam logicamente, 
denomina-se interpretação lógico-sistemática”. (Miguel Reale. Lições preliminares de direito. 27ª ed. São Paulo: 
Ed. Saraiva, 2002. p. 279). 
175 Artigo 421 do CPC: “O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1º: 
Incumbe as partes, dentro em 5 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I – indicar o 
assistente técnico; II – apresentar quesitos. § 2º: Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir 
apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a 
respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado”. 
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Pela leitura do mencionado artigo, verifica-se que, quando a prova do fato 

depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz deverá determinar a realização 

de perícia. 

 

A expressão “o juiz será assistido por perito” não denota uma faculdade, mas 

uma obrigatoriedade do juiz de nomear um expert quando a prova do fato depender de 

conhecimento técnico ou científico. 

 

A realização da prova pericial pressupõe a necessidade de um conhecimento 

técnico ou científico que o juiz não detém, razão pela qual para se ter um bom 

julgamento necessário se faz se socorrer de um especialista para a sua realização. 

 

A necessidade da perícia é salientada por Guilherme Hadad176 (in “Repertório 

Enciclopédico do Direito Brasileiro” por J.M. de Carvalho Santos, Ed. Borsoi, vol. 

XXXVII, pág. 62), ao afirmar que: 

 

“A matéria que instrui os processos judiciais pode ser em grande parte 

apreciada pelos magistrados e pelos advogados que aí funcionam, 

entretanto, dentro da competência jurídica, há os que pela natureza 

técnica das questões que envolvem, precisam ser previamente 

apreciados e interpretados por pessoas especializadas no assunto”. 

 

Cumpre destacar que, ainda que porventura pudesse o juiz admitir que possui 

determinado conhecimento técnico ou científico sobre a prova pericial a ser realizada 

para determinado caso, ainda sim, em atenção ao princípio da imparcialidade, jamais 

poderia abrir mão da nomeação de um especialista para a feitura do laudo pericial. 

 

                                                           
176 APUD. PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 
1995. p. 28. 
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Nas palavras de Nicholas M. Butler177, o perito é: “an expert is one who knows 

more and more about less and less” (“o perito é alguém que conhece mais e mais 

sobre o menos e menos”). 

 

 A vinculação do julgador ao laudo pericial se justifica, ainda, pelo o que 

dispõe o artigo 335 do CPC: 

 

“Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras 

de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, 

ressalvado, quanto a esta, o exame pericial”. (grifo nosso). 

 

Nesta seara, importante destacar que não estamos aqui em defesa do sistema 

de tarifação da prova legal, ao admitir que o juiz, por não possuir conhecimento 

técnico e científico, se vincula ao resultado do laudo pericial e ponto final. 

Entendimento nesse sentido consistiria, inclusive, em afronta direta e literal aos artigos 

131 e 436 do CPC. 

 

A nosso ver, o legislador ao preceituar que o juiz não está adstrito ao laudo, 

podendo construir seu convencimento com outros elementos ou fatos provados nos 

autos (artigo 436 do CPC), teve como intenção não atrelar o juiz a um único e 

determinado laudo, estando autorizado até a desconsiderá-lo, mas sempre com base em 

uma nova prova técnica. 

 

Em outras palavras, a prova de um fato técnico ou científico somente se 

comprova com a realização de uma prova técnica ou científica. Se assim é, resta claro 

que o resultado de uma perícia técnica ou científica não poderá ser desconsiderado, por 

exemplo, através de depoimentos pessoais e testemunhais. Entretanto, tais 

depoimentos e outros elementos dos autos poderão embasar a prolação de uma decisão 

                                                           
177 APUD. PRUNES, José Luiz Ferreira. A prova pericial no processo trabalhista. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 
1995. p. 28 



140 

 

 

interlocutória para fins de desconsideração do laudo pericial e, consequentemente, a 

determinação de realização de uma nova perícia. 

 

O juiz pode não se convencer, através de sua experiência diária e até mesmo 

com base nos elementos e provas produzidos nos autos, que o resultado da perícia 

esteja em conformidade com a lei e os fatos ali provados. Todavia, entendemos que 

não está autorizado pura e simplesmente a desconsiderar o resultado do laudo e 

proferir o julgamento final. Diante de eventual discordância, em havendo a existência 

de laudo emprestado ou outra prova técnica (parecer dos assistentes técnicos, por 

exemplo), poderá o juiz, com base no sistema de apreciação das provas, proferir 

julgamento embasando a formação de seu convencimento em tais peças processuais. 

Caso contrário, inexistindo prova técnica nos autos hábil a convencer o juiz sobre o 

fato técnico avaliado, deverá o mesmo converter o julgamento em diligência e 

determinar a realização de nova perícia, tal como autoriza o artigo 437 do CPC. 

 

É nesse sentido, que compreendemos o artigo 436 do CPC. Realmente, o juiz 

não está adstrito ao laudo pericial, ou seja, ao primeiro laudo pericial produzido. 

Diante de outros elementos e fatos produzidos no processo, desde que técnicos, poderá 

proferir julgamento com embasamento em tais provas. Inexistindo outras provas 

técnicas no processo, deverá determinar a realização de nova perícia, ou seja, a feitura 

de outro laudo pericial, que lhe esclareça os pontos controvertidos e que lhe possa, de 

uma forma segura, lhe auxiliar na formação de seu convencimento. 

  

Em suma, diante da necessidade da realização de perícia técnica ou científica, 

o juiz deverá nomear um, dois, três ou quantos peritos julgar necessário para a 

realização da prova e, diante de eventual discordância quanto ao resultado ali 

produzido, deverá converter o julgamento em diligência e determinar a realização de 

nova perícia ou quantas baste para a formação de seu convencimento, segundo faculta 

o artigo 437 do CPC: 

 



141 

 

 

Artigo 437: “O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento 

da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe 

parecer suficientemente esclarecida”. 

 

Com bem menos seguidores a tal posicionamento, na jurisprudência também 

podemos identificar magistrados que entendem que a previsão contida no artigo 436 

do CPC não deve ser interpretada somente no sentido literal: 

 

EMENTA: PROVA PERICIAL - VINCULAÇÃO - QUESTÃO 

TÉCNICA OU CIENTíFICA. É certo que o artigo 436 do CPC 

preceitua que o juiz não esta adstrito ao laudo pericial. A perícia é um 

meio elucidativo e não conclusivo da lide, cabendo ao julgador 

proferir a decisão, adotando o que satisfizer o seu convencimento. Por 

outro lado, porém, sendo necessária a produção de prova técnica, nos 

termos do parágrafo único do artigo 421 do CPC, o juiz não se pode 

valer de outros dados que não sejam os do laudo. Veja-se o conteúdo 

do referido parágrafo: "o juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova 

do fato não depender de conhecimento especial de técnico". Ora, se o 

juiz depende do conhecimento do técnico - tanto é assim, que 

determinou a perícia ao laudo está vinculado. É o que está contido no 

artigo 145 do CPC, no sentido de que, "quando a prova do fato 

depender de conhecimento técnico ou cientifico, o juiz será assistido 

por perito, segundo o disposto no art. 421", em clara demonstração de 

que o laudo técnico deve ser respeitado. Na verdade, o artigo 436  do 

CPC não libera o julgador da prova técnica, o que está, inclusive, na 

parte final do artigo 335 do CPC, preceituando, apenas, que o juiz não 

está adstrito àquele laudo pericial, mas, em última análise, a outro, 

nem que seja o segundo, o terceiro, o quarto, tal qual esta no artigo 

437 do mesmo diploma legal. Isso quer dizer que o juiz, determinada a 

realização de prova pericial, não poderá desprezar o trabalho técnico 

ou científico ali desenvolvido, a não ser que os fatos observados pelo 
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expert não sejam reais, devendo- se realizar nova diligência, 

observada a verdade fática do tema discutido. O laudo, na questão 

técnica, é a sentença do processo, mesmo que o julgador, para se 

convencer disso, determine novas e sucessivas perícias, ficando 

adstrito, finalmente, a uma delas, ou a um conjunto delas, a teor do 

artigo 131 do CPC. (TRT 3ª Região. 7ª Turma. Processo nº 

01736.2001.031.03.00.6. Relator: Bolívar Viégas Peixoto. Publicação: 

16.07.2002). 

 

EMENTA: CONDIÇÕES INSALUBRES. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. Tratando-se de prova 

obrigatória, em que o juiz depende de conhecimento de técnico, não se 

pode negar validade ao laudo produzido, a não ser que houvesse erros 

ou enganos manifestos, o que imporia a realização de outro laudo, mas 

nunca desprezar a prova pericial necessária, no objeto do 

conhecimento técnico. O enunciado do artigo 436 do CPC não dá tal 

elasticidade ao julgador de julgar contra a prova técnica, mas, ao 

contrário, sendo necessária a atuação do expert, a teor dos artigos 145 

e 420 do CPC, conjugados com o artigo 195 da CLT, somente o 

profissional especializado na área de atuação pode dizer da existência, 

ou não, das condições perigosas. O artigo 437 do diploma processual 

vigente tem o sentido de determinar que, não sendo aceito aquele 

laudo produzido, o juiz mande realizar outro, ou outros, quando a 

matéria não lhe parecer ter sido suficientemente esclarecida. 

Esclareça-se, ainda, quanto à afirmação de que o julgador não está 

adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 436 do CPC, de fato, o 

magistrado não está preso ao laudo. Por outro lado, para exercer esta 

liberdade, há de formar a sua convicção com outros elementos ou 

fatos provados nos autos. Isto significa que, necessitando de 

conhecimento de técnico, os outros elementos ou fatos deverão advir 

de outra prova técnica, outro laudo pericial, por conseqüência. E o 
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juiz, então, permanecerá adstrito ao laudo, ainda que seja outro. Isto, 

porque, se a questão debatida depende de conhecimento de técnico e o 

juiz nomeou perito, de conformidade com o artigo 420 do CPC, 

somente o laudo é esclarecedor. Ou, então, se não dependia de 

conhecimento de técnico, não poderia ser determinada a realização de 

prova pericial. (TRT 3ª Região. 3ª Turma. Processo nº 

00406.2006.090.03.00.5. Relator: Bolívar Viégas Peixoto. Publicação: 

21.04.2007). 

 

No que se refere às regras a serem observadas para a determinação de uma 

nova perícia, os artigos 438 e 439 do Código de Processo Civil são bastantes 

esclarecedores. Vejamos: 

 

Artigo 438: “A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre 

que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou 

inexatidão dos resultados a que esta conduziu”. 

 

Artigo 439: “A segunda perícia rege-se pelas disposições 

estabelecidas para a primeira. 

Paragrafo único: A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo 

ao juiz apreciar livremente o valor de uma e outra”. 

  

 Como destaca José Luiz Ferreira Prunes178, tomando-se por base que o perito 

é um técnico de alta qualificação – tanto que por isso foi indicado pelo juiz – pode 

parecer pouco razoável que venha a mostrar um laudo imprestável. Atos inúteis, 

praticados por quaisquer pessoas são indesejáveis em todos os setores e, notadamente, 

no processo. Mas a constatação cotidiana dos tribunais, a deficiência das perícias é 

frequente. E continua:  

 

                                                           
178 A prova no processo do trabalho. 8ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2003. p. 83. 
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“ se o laudo do perito não satisfaz, para o completo esclarecimento do 

caso, sujeito a julgamento, e se, apesar dos pedidos de 

esclarecimentos, a situação continua a mesma, poderá o juiz 

determinar nova perícia”.  

 

Conclui-se, portanto, que a nova perícia configura-se como exceção e não 

faculdade da parte, pois visa complementar ou esclarecer o primeiro laudo 

apresentado, devendo o juiz determiná-la apenas quando julgá-la imprescindível diante 

de uma situação não totalmente esclarecida pelos trabalhos iniciais179. 

 

Nesse sentido, segue jurisprudência: 

 

EMENTA: Cerceamento de defesa. Nova perícia. Não há lei que 

obrigue o Juiz a determinar uma segunda perícia, notadamente apenas 

porque a primeira não atende aos anseios da parte. A prova serve ao 

convencimento do Juiz, não ao capricho da parte. Convencido e 

esclarecido o Juiz em relação aos aspectos técnicos da controvérsia, 

não havia razão para uma segunda perícia. Recurso da autora a que se 

nega provimento. (TRT 2ª Região. 11ª Turma. Processo nº 

02295.2005.065.02.00.6. Relator: Eduardo de Azevedo Silva. 

Publicação: 18/05/2010). 

 

EMENTA: "Nulidade do laudo. O mero inconformismo da parte com 

o resultado do laudo pericial não autoriza a nulidade do trabalho. A 

parte não tem direito de produzir tantas provas periciais quanto sejam 

necessárias até obter uma que lhe satisfaça. Se o juiz está 

suficientemente esclarecido sobre os aspectos técnicos da 

controvérsia, não está obrigado, de forma alguma, a determinar uma 

segunda perícia, porque a prova é destinada ao juiz, e não à parte. 

                                                           
179 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007. Vol. 
I. p. 541. 
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Rejeito. Adicional de periculosidade. Exposição a agente perigoso. 

Risco. Ao contrário do entendimento adotado na sentença combatida, 

o contato com elemento perigoso calculado em 1% da jornada permite 

o deferimento do adicional, pois o contato não é fortuito, nem 

eventual. O direito ao adicional decorre do risco a que foi submetido o 

trabalhador. Dou provimento”. (TRT 2ª Região. 10ª Turma. Processo 

nº 01392.2008.444.02.00.6. Relator: Marta Casadei Momezzo. 

Publicação: 14/06/2010). 

 

É lícito ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização 

de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. Essa 

segunda rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira e tem por objeto os 

mesmos fatos sobre que recaiu a primeira; destina-se a corrigir eventual omissão ou 

inexatidão dos resultados que a esta conduziu. Cumpre ressaltar, por oportuno, que a 

segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor 

de uma e outra180. 

 

Pela leitura do artigo 439 do CPC, se verifica a menção ao critério da livre 

apreciação da prova pelo juiz, segundo o qual o juiz tem liberdade de apreciar e 

interpretar a prova livremente para fins de formação de seu convencimento. Todavia, 

como um critério de mão-dupla, deverá indicar os motivos que levaram a escolha de 

uma perícia em detrimento da outra. 

 

Nesse sentido, destaca-se: 

 

EMENTA: Ação de indenização oriunda da Justiça Comum. Duas 

perícias. Laudos conflitantes. A primeira perícia, realizada perante a 

Vara Cível onde o feito foi instruído e tramitou até o advento da 

Emenda Constitucional nº 45/2004, foi positiva, enquanto a segunda, 

                                                           
180 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 3ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2005. p. 
448. 
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ocorrida dez anos após, foi negativa. O art. 437, do CPC, prevê a 

faculdade da designação de segunda perícia, todavia, apesar de 

respeitar o argumento da r. sentença, quanto ao fato de que apenas o 

perito que nomeia é o de sua confiança e a forma como foi conduzida 

a demanda quanto à nova instrução processual, mesmo com todas 

essas provas já realizadas perante a Justiça Comum, reputo a primeira 

prova técnica como sendo do processo - e não do Juízo - e de sua 

análise específica não vislumbro qualquer omissão ou inexatidão dos 

resultados obtidos a ensejar sua correção, conforme determina a 

norma processual, no art. 438. A faculdade legal atribuída ao Julgador 

deve observar tais critérios concretos, o que não aconteceu neste caso. 

Apelo a que se dá provimento para acolher a perícia que foi favorável 

à autora e que mais se aproximou à realidade dos fatos ocorridos à 

época em que adquiriu a doença ocupacional. (TRT 2ª Região. 11ª 

Turma. Processo nº 01717.2001.049.02.00.3. Relator: Maria 

Aparecida Duenhas. Publicação: 30/09/2008). 

 

PERÍCIA. DOIS LAUDOS. OPÇÃO DO JUIZ PELO TRABALHO 

TÉCNICO DO PERITO DO IMESC. POSSIBILIDADE. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 439 DO CPC. Elaborados dois laudos, 

o primeiro positivo e o segundo negativo, quanto à incapacidade 

parcial e permanente, não há qualquer impedimento legal para que o 

Juízo forme a sua convicção optando pelas premissas e conclusões 

técnicas estabelecidas na primeira perícia, realizada no Juízo Cível 

pelo IMESC. Com efeito, considerando que a segunda perícia teve por 

objeto os mesmos fatos sobre os quais foi elaborada a primeira, cabe 

ao juiz apreciar livremente o valor de uma e da outra perícia, nos 

termos do disposto no artigo 439 do CPC, in verbis: Art. 439. A 

segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a 

primeira. Parágrafo único. A segunda perícia não substitui a primeira, 

cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de uma e outra. In casu, da 
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análise da prova produzida extrai-se a convicção de que há relação de 

causa-efeito entre o trabalho e os problemas de saúde que acometeram 

a autora. Ou seja, a ativação também influiu no desencadeamento ou 

agravamento das moléstias. Conquanto outros fatores de ordem 

pessoal também possam ter contribuído para a tenossinovite da 

reclamante, tal não retira a culpa da ré pelo trabalho em situação 

prejudicial à autora, tendo em vistas os esforços físicos realizados 

(concausa). No mais, o fato de a reclamante estar afastada de suas 

funções há anos pode ter feito com que os sintomas desaparecessem, 

bastando que volte a exercer suas funções para que os sintomas 

retornem. Entendo que o decorrer do tempo fez com que a reclamante 

recuperasse parcialmente sua higidez, o que não significa que esteja 

apta a exercer as mesmas funções nas quais se ativou no recorrido. 

Dessa forma, constitui corolário lógico o direito da demandante à 

indenização por danos morais. Recurso ao qual se dá parcial 

provimento. (TRT 2ª Região. 4ª Turma. Processo nº 

01249.2007.433.02.00.0. Relator: Ricardo Artur Costa e Trigueiros. 

Publicação: 16/07/2010). 

 

Em suma, existindo dúvidas ou dificuldades de entendimento em relação às 

conclusões do perito, deverá o juiz notificar o “expert” para que o mesmo preste os 

esclarecimentos necessários à complementação ou compreensão do laudo. Persistindo 

tais dúvidas ou dificuldades, por força dos artigos 436, 437, 438 e 439 do Código de 

Processo Civil, deverá o juiz – que não está adstrito à conclusão do primeiro laudo 

pericial – determinar a realização de nova perícia, que terá por objeto os mesmos fatos 

sobre os quais recaiu a primeira e que, portanto, será regida pelas mesmas disposições, 

cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de uma e da outra perícia para, ao final, 

acatar o resultado do laudo pericial que lhe convenceu quanto aos fatos narrados e 

periciados como fundamento de sua decisão.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 

A atuação do perito, como auxiliar do juízo, para a produção de prova que 

dependa de conhecimento técnico e científico que o julgador não detém, se mostra 

fundamental para a busca do resultado almejado, qual seja, a justa prestação 

jurisdicional pelo Estado. 

 

Em princípio, levando em consideração a ampla capacidade e especialidade 

técnica ou científica que o perito detém, pois se assim não fosse não teria sido indicado 

pelo juiz, inimaginável a apresentação por este “expert” de um laudo imprestável. 

 

Na prática, entretanto, a deficiência das perícias é algo frequente. 

 

Por essa razão, em que pese a especialidade deste meio de prova, o juiz não 

está obrigado a acatá-la, pois se assim ocorresse o perito passaria a exercer a função 

jurisdicional, o que não é permitido, já que tal função pertence ao juiz. 

 

Nesse sentido, não restam dúvidas de que os artigos 131 e 436 do Código de 

Processo Civil se completam, posto que ambos ressaltam a liberdade de apreciação dos 

meios de prova pelo julgador, inclusive no que diz respeito à prova pericial, podendo 

acatá-la, total ou parcialmente, ou desconsiderá-la à luz de uma ou outra prova 

produzida nos autos, bastando, para tanto, que fundamente sua decisão. 

 

Ocorre, porém, que esta outra prova produzida nos autos e que servirá como 

base para afastar o laudo pericial também deverá abranger a questão técnica e 

científica ali tratada, haja vista que o juiz não detém tal conhecimento e, por essa 

razão, não poderá julgar de acordo com sua convicção pessoal ou com base em outras 

provas carecedoras de tal rigor técnico ou científico. 
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Em outras palavras, um laudo pericial somente poderá vir a ser desconsiderado 

pelo juiz desde que sua decisão esteja fundamentada em um segundo laudo pericial, tal 

como prescrevem os artigos 437 a 439 do Código de Processo Civil. 

 

De fato o juiz não está adstrito ao laudo pericial podendo formar seu 

convencimento com outros elementos ou fatos constantes dos autos, no entanto, tal 

convicção deve ser embasa em prova técnica e científica, através da elaboração de 

novo laudo pericial. 

 

Tanto é assim, que o artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo ao 

prescrever que quando a prova do fato exigir conhecimento técnico ou científico o juiz 

será assistido por um perito. 

 

Resta claro, portanto, que o artigo 436 do Código de Processo Civil deve ser 

interpretado em cotejo com os demais artigos que versam sobre a prova pericial, posto 

que se assim não fosse qual seria a utilidade dos artigos 437 a 439 do mesmo 

dispositivo legal ao tratar da possibilidade de realização de uma segunda perícia? 

 

 O próprio artigo 439 do Código de Processo Civil, ao dispor que “A segunda 

perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Parágrafo único: A 

segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor 

de uma e outra”, faz menção ao critério da livre apreciação da prova pelo juiz, 

prescrevendo que o juiz tem liberdade de apreciar e interpretar a prova livremente para 

fins de formação de seu convencimento. Todavia, deverá indicar os motivos que 

levaram a escolha de uma perícia em detrimento da outra, o que significa dizer que não 

está adstrito ao resultado do primeiro laudo pericial, podendo acolher o segundo, ou 

vice-versa. 

 

Em suma, considerando que a existência da perícia está atrelada à necessidade 

de compreensão de determinado fato ou prova constante do processo e que exige 

conhecimento técnico ou científico que o julgador não detém, forçoso concluir que o 
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fato somente poderá ser provado mediante a realização de perícia. Assim, caso o laudo 

pericial não satisfaça a convicção do juiz, com fulcro no que dispõe o artigo 436 do 

CPC, poderá o juiz desconsiderá-lo. Todavia, por se tratar de matéria que envolva 

conhecimento técnico e científico, a prova de tal fato somente poderá ser feita 

mediante realização de nova perícia (artigo 437 do CPC). Novamente, considerando 

que o juiz não está adstrito ao laudo e, com fulcro no sistema da persuasão racional e 

no artigo 439 do CPC, este terá plena liberdade para valorar o conteúdo dos laudos 

periciais para a formação de seu convencimento, bastando, para tanto, que justifique 

tal decisão. 
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