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Sobre Mim

Meu nome é Daniella Viana, pode me chamar de “Dani”,

prefiro ser chamada assim.

Sou Advogada Empresarial, Perita Avaliadora (CNAI-

COFECI) e Administradora Judicial. Legal Master em

Direito Empresarial pelo IBMEC e extensão

na Quinlan School of Business Executive Education - Loyola

University, Chicago Illinois. Profissional com mais de 10

anos de atuação no setor privado, nas áreas imobiliária,

empresarial, recuperação judicial e falência. Membro da

Comissão de Compliance e da Comissão de Recuperação

Judicial e Falência da OAB-DF.
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Deixa eu te contar uma história ....

Antes de ser Perita Judicial, eu era Corretora de

Imóveis, trabalhava bastante, batia todas metas

e ganhava todos os prêmios, mas ainda não me

sentia realizada, sentia um cansaço enorme,

meu corpo começou a dar sinais que algo não ia

bem, tinha fortes dores de cabeça, sofria com

um grau elevado de ansiedade, perdia as

apresentações escolares dos meus filhos, não

tinha meus finais de semanas livres, estava a

ponto de ter um colapso nervoso.

Foi quando resolvi parar tudo e mudar de

vida...
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Então decidi que seria diferente e busquei

alternativas que me trouxessem Qualidade de

Vida, esse era meu foco, trabalhar com

Qualidade de Vida.

Pesquisei todas as alternativas disponíveis no

mercado e nessa busca me interessei pela área

de Perícia Judicial, como não conhecia muito

bem a área, fiz um o curso de avaliador

imobiliário, oferecido na época pelo meu

conselho de classe.

Fiz o curso no período do Carnaval, e foi desse

jeito, enquanto todos viajavam eu me preparava

para o SUCESSO!! Me preparei para exercer a

profissão de Perita Avaliadora Judicial.
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... foram quase três meses de peregrinação nos

fóruns de Brasília, mas ninguém tinha as

respostas exatas e sempre pediam para procurar

outro setor ou um advogado.

Foi quando descobrir, o caminho das pedras, fiz

meu cadastro no tribunal e com menos de 1 mês

de cadastro recebi minha 1ª nomeação em um

processo de renovação de aluguel, na semana

seguinte outra nomeação em um processo

grande, onde meus honorários foram superiores

a 3 meses de trabalho do meu antigo emprego.

As nomeações não param e seguem firmes até os

dias de hoje. Concluí o curso de direito e passei

na prova da ordem antes mesmo de formar, me

especializei em direito empresarial com

extensão em Chicago, somei os conhecimentos

técnicos e hoje atuo também como

Administradora Judicial.
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Com tudo isso, quero dizer a vocês, queridos e

queridas colegas: A Perícia Judicial me permitiu

organizar minha agenda profissional sem prejudicar

minha agenda de mãe, esposa, filha e amiga, tenho

tempo para estudar, praticar exercícios, sair com

minhas amigas e viajar pelo mundo!

Meu Objetivo com este e-book, é transmitir parte

dessa experiência de maneira objetiva e prática

para que todos possam transformar suas vidas,

realizar sonhos e acima de tudo Qualidade de

Vida.

Tenham uma ótima leitura!!

Dani Viana



Introdução

O e-book Perito Judicial foi desenvolvido com a

intensão de desmistificar a Perícia Judicial,

apresentar o universo de possibilidades existentes

para atuação do profissional que ambiciona ser

perito e de maneira prática ilustrar os pilares para

formação do perito judicial.
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Recentemente o Conselho Nacional de Justiça-CNJ

divulgou a existência aproximada de 100 milhões de

ações judiciais em tramitação nos nossos Tribunais, esse

elevado número de processos representa o universo de

oportunidades para quem atua na área de Perícia

Judicial.

Um querido professor uma vez me disse: “Todos os dias

alguém se sente prejudicado, e a toda hora alguém

ajuíza uma ação”, com isso quero dizer a vocês, para

todos os processos que precisam de prova pericial (os que

já existem e os que estão sendo ajuizados a todo

momento), é uma oportunidade para o Perito Judicial, é

também chance em dobro para os Assistentes Técnicos.

Temos ainda as perícias para fins de processos

administrativos (DPVAT, Tribunal de Contas, Processos

Administrativos e etc) e outra área a qual está crescendo

muito é a arbitragem.
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Mercado de 
Trabalho na Perícia 

Judicial



A perícia Judicial possui previsão legal no Código de

Processo Civil, é o direito que as partes possuem no

decorrer do processo para empregarem/utilizarem

todos os meios lícitos para provar a verdade dos

fatos de modo no qual possa influir na convicção do

juiz na hora de tomar decisões.

Traduzindo: a perícia judicial é o momento para

produção de provas técnicas com intuito de nortear

o juiz para decidir de maneira justa, imparcial e

correta.

A perícia judicial é realizada por profissional

técnico especializado e regularmente habilitado

que possua notório saber, o trabalho pericial será

apresentado ao juízo em formato de Laudo técnico.

Daniella M. N Viana | Todos os direitos reservados | 11

O que é a Perícia 
Judicial ?



 Imparcialidade

O Perito Judicial atua na condição de auxiliar do juízo e

deve limitar o seu trabalho às questões técnicas.

 Confidencialidade das informações

O perito Judicial deve manter a discrição em relação

aos dados do processo, das partes e valores envolvidos.

 Respeito a Legislação

Qualquer ato do perito, durante a produção de prova

pericial, em desconformidade com a legislação vigente

pode resultar em anulação do Laudo Pericial.

 Transparência nos processos e procedimentos da

produção da prova pericial

O Perito deve ser transparente com o Juízo e com as

partes e dar tratamento equitativo as partes em todo o

processo de produção da prova pericial.
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Os princípios da perícia 

judicial



 Técnica e Qualidade para desenvolver o trabalho

pericial

O perito Judicial deve se manter constantemente

atualizado e elaborar o Laudo Pericial com embasamento

técnico e metodológico conforme artigos e publicações

da área na qual atua. O Laudo Pericial não é um

documento apropriado para criar teses ou ter excesso de

opiniões pessoais.

 Objetividade e clareza nas informações

O principal ponto de critica de juízes e patronos das

causas, é a falta de clareza e objetividade no Laudo

Pericial. O Perito deve ter em mente que o Laudo é

destinados a “leigos” em relação a sua especialidade,

portanto textos muito técnicos e prolixos tendem a ter

mais impugnações.

 A perícia judicial deve ser conclusiva.

Devido a grande quantidade de processos, muitos

magistrados dão atenção especial à conclusão, portanto

esse ponto do laudo pericial deve ser irretocável.
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Os princípios da 

Perícia Judicial



Pode ser Perito Judicial o profissional legalmente

habilitado, ou seja, devidamente registrado no conselho

de classe (se houver). Praticamente todos os tribunais

exigem a certidão de regularidade no órgão de classe

(CRC, CRA, CORECON, CRM, CREFITO, CRO, CRP, CREA,

CRECI e etc) .

Além de outras profissões podem ser perito o

administrador, contador, economista, engenheiro,

agrônomo, médico, arquiteto, engenheiros, médicos,

fisioterapeuta, odontólogo, biólogo, assistente sociais,

corretor de imóveis, psicólogo, Advogado e profissionais

da área de informática.

Atualmente existem escritórios e empresas que atuam

exclusivamente com perícia, meu escritório é um exemplo

disso, mas normalmente é uma atividade secundaria dos

profissionais, é uma fonte de renda alternativa.
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Quem pode ser 

Perito Judicial ?



Nesse sentido, podem ser peritos os Profissionais

Liberais, Funcionários Públicos, Funcionários de

empresas Privadas, Aposentados e Autônomos.

Existe ainda a possibilidade de atuação para todos os

profissionais que possuam nível superior, esse

profissional irá atuar como perito judicial na Perícia

Grafotécnica e Documentoscopia. É necessário ter

conhecimento técnico para identificar autenticidade

de documentos, grafias, identificar fraudes e atestar

a veracidade de provas documentais.

Importante destacar, para atuar como Perito

judicial não é necessário fazer concurso público.
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Quem pode ser 

Perito Judicial ?



O assistente técnico é o profissional contratado pelas partes

(autor e réu) para auxiliar em todo o processo no que diz

respeito a prova pericial.

No dia-a-dia as partes sempre procuram os Peritos Judiciais

para atuar como assistente técnico, pois passa credibilidade

e confiança. Existem profissionais que são muito bem-

sucedidos e atuam exclusivamente como assistente técnico.

Por exemplo, o meu sócio (Perito Contador) prefere atuar

como assistente técnico.

Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não

estão sujeitos a impedimento ou suspeição e o perito deve

assegurar aos assistentes das partes o acesso e o

acompanhamento das diligências e dos exames que

realizarem, com prévia comunicação, comprovada nos

autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art.

466).

Diante de nossa experiência, a parte que possui assistente

técnico costuma obter maior êxito na produção da prova

pericial em relação a parte sem assistente técnico.
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Assistente Técnico



1 - Habilidades Técnicas

2 - Habilidades Comportamentais

3 - Saber onde e quando fazer credenciamento

junto aos Tribunais

4 - Estar preparado para Nomeação

5 - Estruturar de maneira técnica a Proposta de

honorários

6 - Elaborar o Laudo Pericial de maneira objetiva

e conclusiva

7 - Homologação do Laudo Pericial

As 7 Características do 

Perito Judicial de Sucesso
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1 - Habilidades Técnicas 

 O perito Judicial deve possuir habilidades técnicas e ser

um especialista em seu ramo de atuação.

 Conhecimento Jurídico: o perito precisa ter

conhecimento da legislação, entender o processo, saber

os momentos processuais e saber peticionar.

 Domínio de ferramentas Offices e sistemas operacionais

de acordo com o modelo de laudo a ser apresentado.

 É imprescindível boa redação e entendimento dos

termos jurídicos.

 Nunca, nunca mesmo, fazer juízo de valor sobre o

mérito da causa.
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2 - Habilidades Comportamentais

O Perito Judicial é nomeado por suas inúmeras

habilidades técnicas e capacidade conclusiva, mas

normalmente são destituídos por sua conduta

inadequada ou por falta de habilidades técnicas e

comportamentais. Diante disso, é de suma importância

desenvolver e treinar as habilidades comportamentais.

 Integridade moral e ter credibilidade diante do juízo

e das partes.

 Imparcial na elaboração do Trabalho Pericial.

 Diligente, dedicado e minucioso.

 Prudente na execução do trabalho.

 Pensamento Crítico associado com raciocínio lógico.

 Deve possuir flexibilidade cognitiva para procurar

alternativas para resolver os problemas.

 O profissional técnico especialista deve possuir

inteligência emocional para gerir seus sentimentos

em relação as partes e a si mesmo, não podendo se

envolver emocionalmente com o processo (mesmo

que o patrono da causa critique o laudo pericial de

forma pessoal, sendo descortês com o perito).

 Criativo para desenvolver com objetividade o Laudo

pericial .
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3 - Saber onde e quando fazer o Cadastramento e 

Credenciamento junto aos Tribunais 

Agora que vocês já sabem das oportunidades do mercado e

as principais características do perito judicial, já

entenderam o que é a perícia judicial, sabem quais

profissionais podem aturar como perito judicial, assistente

técnico e ficaram por dentro das habilidades necessárias

para ser um ótimo perito, chegou o momento de fazer o

cadastro.

O nosso querido Código de Processo Civil dispõe que os

Tribunais devem manter cadastro de profissionais

habilitados em forma de banco de dados para auxílio do

juízo.

O profissional interessado em atuar como perito deve

efetuar o cadastro junto aos Tribunais, os documentos

necessários para a realização do cadastro são: Currículo

profissional indicando sua especialidade, certidão de

regularidade emitida pelo conselho regulador da sua

profissão, certidões (especial, cível, criminal, trabalhista,

eleitoral, receita federal e outras conforme edital de

credenciamento do tribunal)

Observação Importante: O banco de dados dos Peritos não

é unificado, então é necessário fazer o cadastro e

credenciamento em todos os Tribunais (TJs, TRT e TRFs)

por região.
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4 - Estar preparado para Nomeação  

A nomeação do Perito é feita pela Juízo, é um ato

discricionário, onde o Juízo irá consultar o banco de

dados do tribunal com os profissionais credenciados e

aptos a exercer a função de auxiliar do juízo.

Será organizada lista de peritos na vara ou na

secretaria, com disponibilização dos documentos

exigidos para habilitação à consulta de interessados,

para que a nomeação seja distribuída de modo

equitativo, observadas a capacidade técnica e a área

de conhecimento, ou seja, todos credenciados pelo

tribunal podem vir a ser nomeados para atuar como

perito judicial.
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5 - Estruturar de maneira técnica a Proposta de

honorários

Na mesma decisão de nomeação o juízo já intima o

perito para apresentar a proposta de honorários. Na

proposta o perito informa como serão as etapas de

realização do trabalho pericial e por meio disso é

formulado o honorário pericial.

Observações importantes:

- A proposta de honorário deve ser precificada

conforme a hora profissional e outros gastos como

deslocamentos, exames laboratoriais, se for o caso.

- Deve ser anexada na proposta o currículo do perito

judicial
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6 - Elaborar o Laudo Pericial de maneira objetiva e

conclusiva

O Laudo Pericial é a produção da prova Técnica, é nele

que deve conter todas as informações relevantes para

que o juiz possa embasar sua decisão.

O laudo por ser um trabalho técnico científico deve

respeitar as normas técnicas de redação e elaboração

de parecer, bem como, ser escrito de forma clara e

objetiva.

Dentro do laudo deve conter toda documentação

probatória, fotos e respostas aos quesitos.

O Laudo pericial precisa ser objetivo sem termos

técnicos desnecessário de modo que dificulte o

entendimento do juízo e das partes, o laudo dever ser

conclusivo indicar de maneira exata seu resultado.
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7 - Homologação do Laudo Pericial

O Perito diligente está sempre disponível até a

homologação do laudo, é tempestivo em responder todas

as impugnações.

Ás vezes a homologação do laudo pode ser demorada e no

decorrer disso o juiz ou as partes podem precisar de

esclarecimentos técnicos.

Diante do convencimento do juízo pelo trabalho

realizado, o laudo pericial será homologado, ou seja,

validado pelo Meritíssimo Juiz, essa homologação pode vir

por meio de decisão interlocutória ou dentro da

sentença.

A homologação do Laudo judicial é a comprovação do

conhecimento técnico e do empenho das habilidades

sociais do Perito Judicial “O Expert”, isso traz

notoriedade ao profissional, desperta a confiança do juízo

e aumenta o valor da hora técnica do profissional e às

nomeações.
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Conclusão

Todo profissional que não possua impedimentos legais

pode atuar como perito judicial, esse profissional só vai

precisar ser um especialista em sua área de atuação.

Neste e-book trouxemos questões que acreditamos

fazer diferença no dia a dia do perito judicial, mas o

pleno conhecimento dos art. 464 ao art. 480 do Código

de Processo Cível é essencial para todo perito judicial.

A Perícia Judicial é um Universo de Possibilidades.

Daniella M. N. Viana

Sempre tem novidades nas minhas Redes Sociais

@peritajudicial_dani

@peritajudicialdani

Dra Perita Daniella Viana
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