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com carga horária de 30 horas.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020.



  PARTE GERAL
  MÓDULO JURÍDICO - Conteúdo Programático

 PROVA PERICIAL NO PROCESSO BRASILEIRO:
 Razão de existir da perícia; Fases processuais; A importância da prova no 
processo; A perícia como um dos meios de prova; Matéria de fato X matéria de 
direito; Objetivo da perícia segundo o interesse da prova; Momento da prova no 
rito processual; A relatividade da perícia no julgamento; Dispensa da prova pericial; 
Prova pericial X inspeção judicial; Prova pericial X prova técnica simplificada.

 A FIGURA DO PERITO COMO AUXILIAR DA JUSTIÇA:
 Expert, Expertise, Louvado; O perito como coadjuvante do juiz; Qualificação do perito 
eleito; Perito pessoa física X pessoa jurídica; Distinção perito X árbitro; Poderes do perito.

 NOMEAÇÃO E DESEMPENHO DO ENCARGO:
 Designação do perito pelo juiz; Impedimento ou suspeição do perito; Momento da 
intimação do perito; Aceitação ou escusa do encargo; Perda de prazo de escusa ou 
laudo – consequências; Escusa fundada em impedimento; Escusa fundada em suspeição; 
Escusa fundada em motivo de foro íntimo; Prazo para a entrega do laudo.

 O ASSISTENTE TÉCNICO COMO COADJUVANTE DA PARTE:
 Atuação de assistente técnico no processo; Valoração do trabalho do assistente técnico;

 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL:
 A quesitação da matéria a examinar; A quesitação por terceiros;

 A QUESTÃO HONORÁRIA:
 Pretensão honorária do perito; A impugnação da pretensão honorária; A solução 
recursal da impugnação; Responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais; 
Responsabilidade pelos honorários na JG; Cobrança dos honorários – vencido sem 
JG; Cobrança contra o Estado – vencido com JG; Prazo para acionar o Estado; Onde 
cobrar do Estado; Acordo lesivo ao interesse do perito.

 O TRABALHO DE CAMPO:
 Início dos trabalhos – intimação das partes; Transcurso dos trabalhos; A quesitação 
suplementar no transcurso da perícia; Quesito suplementar x quesito novo; Quesitação 
envolvendo áreas diversas; Elaboração do laudo pericial; Entrega do laudo e possível 
esclarecimento; Comparecimento do perito em audiência; Perícia inicial inconclusiva;

 MÓDULO  PROCEDIMENTOS INTERNOS PERICIAIS - Conteúdo Programático
 Introdução – princípios Históricos, Sociais e Processuais;
  O SEJUD – Natureza, atribuições e relacionamento com Peritos;
 Legislação;

 Cadastro;
 Pagamento;
 Sanções.

 MÓDULO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - Conteúdo Programático
 Introdução ao conceito de processo eletrônico;
 Reflexões sobre a Lei 11419/2006;
 Processo eletrônico e processo digitalizado;
 Consulta a manuais e vídeos – processo eletrônico;
 Consulta a informações importantes – processo eletrônico;
 Cadastramento do perito no processo;
 Digitalização de peças obrigatórias para remessa ao Serviço de Perícias Judiciais;
 Sistema Portal de Serviços;
 Sistema Push;
 Petição eletrônica – lei 11.419/2006;
 Protesto de sentença;
 Consultas;
 Objetos que não podem ser digitalizados;
 Intimações eletrônicas – Processos físicos – Impossibilidade;
 Documentos sigilosos;
 Remessa de processos à segunda instância;
 Arquivamento;
 Para entender uma serventia eletrônica/híbrida;
 Exportação de processo eletrônico.

 PARTE ESPECÍFICA - Conteúdo Programático
 Laudo Pericial. Conceito.
 Parecer Técnico. Conceito.;
 Interpretação Técnica NBC T 13– IT 4 – Laudo Pericial. 
 Pericia na especialidade Administração. 
 Definições de procedimentos em Administração. 
 Áreas de atuação do Perito Administrador. 
 Perícia na especialidade Economia. 
 Áreas de atuação na especialidade Economia. 
 Pericia na especialidade Financeira. 
 Descrição do objeto do Laudo Pericial/Parecer. 
 Alegações das partes. 
 Questões controvertidas. 
 Metodologia de trabalho. 
 Quesitação sugerida. 
 Conclusão.
 Modelo estrutura laudo pericial.
 Modelo proposta de honorários.
 Modelo Juntada de laudo e levantamento de honorários profissionais.
 Identificação Visual.
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