
Srs. Ministros T.C.U, 

O vídeo anexo comprova o descumprimento do arcabouço básico da legislação brasileira, 

conforme segue: 

1 -imóvel financiado pela Caixa é bem público, ratificado pelo RECURSO ESPECIAL STJ Nº 

1.448.026 - PE (2014/0081994-7); 

2 -bem público não prescinde de avaliação do bem e deve obediência conforme IN-002/2017 

SPU, Resolução Bacen-4754 e 4676/18; 

3 -é obrigatório pela Lei 4.150/62 para avaliação de bens a obediência ao acervo da NBR-14653-

1/2019, onde é obrigatório a vistoria do bem (Itens 3.1.60 e 6.3);e 

4 -é previsto nas Resoluções do Sistema CONFEA/CREAs que os serviços de engenharia e 

agronomia só podem ser realizados como co-autoria quando os profissionais são de mesma 

empresa ou autônomos, o que não é o caso para as avaliações que a Caixa vem praticando 

(laudos elaborados em conjunto por profissionais do quadro da Caixa e das empresas 

Credenciadas) e irá continuar a praticar para imóveis com valores superiores a R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais).  

Isto posto, vimos denunciar a prática ilegal do processo de avaliação de bens pela Caixa 

Econômica Federal, que provocará fragilização na segurança jurídica dos financiamentos. 

Vale esclarecer que a Caixa possui quadro de aproximados 2.000 profissionais habilitados e 

6.000 de Credenciados recentemente habilitados por Editais de licitação de credenciamento de 

2019 com 5 anos de contrato, renovados anualmente. 

Finalmente, informamos que o valor estimado em moeda corrente para suposição de desvio, 

tem como base a previsão dos gastos com o credenciamento nacional, onde são previstos em 

torno de 1 milhão de autorizações de serviços a serem realizados pelos credenciados. 

Gostaríamos de acrescentar que este assunto já foi motivo de denúncia junto ao Sistema 

CONFEA/CREA, IBAPE e ABAP (Associação da qual somos sócio fundador) e até o momento sem 

qualquer evolução ou providências por parte da Caixa Econômica Federal.  

Solicitamos urgentes medidas protetivas para solução do assunto de modo a proteger a 

Sociedade Brasileira. 

Com melhores cumprimentos. 

João Fernando Barral de Miranda 

Engenheiro Civil 

Crea/PA - 4.923/D - desde 1982. 

Perito e Avaliador de bens imóveis. 

Ex-funcionário do Banco do Brasil S.A. 
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Isto posto, vimos denunciar a
pratica ilegal do processo de
avaliação de bens pela Caixa
Econômica Federal, que
provocará fragilização na
segurança jurídica dos
financiamentos. 
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6.000 de Credenciados
recentemente habilitados por
Editais de licitação de
credenciamento de 2019 com 5
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serviços a serem realizados pelos
credenciados. 

Gostaríamos de acrescentar que
este assunto já foi motivo de
denúncia junto ao Sistema

Local e e envolvidos

UF Município Órgão/Empresa
Função

denunc

DF Brasília
Caixa
Economica
Federal

-

SISOUV WEB Acesso à informação

javascript:apex.widget.report.sort('4675710494349438401','d_ylaU6BLqSAax0gW4818jTqrfVE_xosmQRTF-uAqDPH1iuEp7iUrVOvowBd-sDE','fsp_sort_6')
javascript:apex.widget.report.sort('4675710494349438401','d_ylaU6BLqSAax0gW4818jTqrfVE_xosmQRTF-uAqDPH1iuEp7iUrVOvowBd-sDE','fsp_sort_7')
javascript:apex.widget.report.sort('4675710494349438401','d_ylaU6BLqSAax0gW4818jTqrfVE_xosmQRTF-uAqDPH1iuEp7iUrVOvowBd-sDE','fsp_sort_5')
javascript:apex.widget.report.sort('4675710494349438401','d_ylaU6BLqSAax0gW4818jTqrfVE_xosmQRTF-uAqDPH1iuEp7iUrVOvowBd-sDE','fsp_sort_4')
http://www.tcu.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1864:1:8454746172105:::::
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/integrada
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1864:3:8454746172105::NO:::


14/05/2020 Confirmação - Comunicação de Irregularidade

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1864:172:::NO::P172_DATA_EFETIVA_DE_ENTRADA:&cs=1kjEYaFsSXxLchLFZfc-qk5m8ibQ 3/4

Anexos

CONFEA/CREA, IBAPE e ABAP
(associação da qual somos sócio
fundador) e até o momento sem
qualquer evolução ou
providências por parte da Caixa
Econômica Federal. 

Solicitamos urgentes medidas
protetivas para solução do
assunto de modo a proteger a
Sociedade Brasileira. 

Com melhores cumprimentos. 

João Fernando Barral de Miranda 
Engenheiro Civil 
Crea/PA - 4.923/D - desde 1982. 
Perito e Avaliador de bens
imóveis. 
Ex-funcionário do Banco do Brasil
S.A.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA, AUXILIAR DA PRESIDENCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

DRA. DAYSE STARLING MOTTA 

  

    

  

  

JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA, brasileiro e 

português, divorciado, engenheiro civil desde fev./1982, ex-funcionário do quadro técnico-científico da 

carreira de engenharia do Banco do Brasil S.A, em Brasília/DF, membro fundador da ABAP – 

Associação Brasileira de Avaliações e Perícias, portador do RG nº 4923-D – CREA.PA e inscrito no 

CPF/MF nº 065.593.442-15, residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado de Pará, à Avenida 

Nazaré, 491, ap. 702, Nazaré, CEP: 66035-135,  vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

com base no “post” do Site do IBAPE-NACIONAL relativo ao II WEBINAR AVALIAÇÕES E PERÍCIAS À 

DISTÃNCIA, oferecer o presente 

 

Pedido de análise e consideração de proposição 

  

para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, no intuito de coibir práticas técnicas nocivas a atividade 

da engenharia de avaliações e perícias, que vêm se ampliando no Brasil, e prejudicando também, o bom 

andamento da Justiça, pelos fatos e fundamentos de direito que passa a expor: 

  

Dos Fatos 

  

O engenheiro civil subscritor deste Pedido de Consideração e 

Providências, se for o caso, exerce a profissão desde o ano de 1982, sempre procurando levar os 

melhores esclarecimentos aos temas dessa natureza, mormente quando exerceu as atividades de 

Conselheiro Suplente no biênio 2002/2003 no Conselho Regional de Engenharia – CREA/PA, indicado 

pelo IBAPE-PA. 

Minha militância na engenharia, sempre através de meios 

pacíficos, teve início pelas Regiões Norte, Nordeste e Central do Brasil até o ano de 2006, com uma 

breve estada em Lisboa/Portugal, e no presente momento concentra-se na Região Sul e Sudeste do 

Brasil, nas cidades de São Paulo Capital e Florianópolis Jurisdicionadas pelos CREAs e IBAPE de São 
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Paulo e Santa Catarina, respectivamente, atuando como profissional habilitado e credenciado pelos 

agentes financeiros no setor imobiliário com destaque para a Caixa Econômica Federal e Banco do 

Brasil S.A e também no ramo pericial nos âmbitos judicial e extrajudicial, para clientes públicos e 

privados. 

Além disso, nesses outros locais e entidades, venho 

participando de eventos relativos ao assunto, inclusive junto a ABNT onde participei presencialmente 

da 1ª reunião pós consulta pública que culminou com a reprovação do projeto da Parte - 1/2019 da 

Norma NBR 14.653 - Avaliação de Bens – Procedimentos Gerais, onde obviamente se incluem os bens 

imóveis, específicos das atividades de profissionais habilitados de engenharia e arquitetura. 

Outro evento que participei de importante magnitude, foi 

promovido pelo IBAPE/SC na comemoração dos seus 40 anos de atividades, onde tive a oportunidade 

de conhecer a Dra. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Desembargadora da 1ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que ministrou brilhante palestra no contexto da importante 

contribuição da Engenharia de Avaliações e Perícias no tocante ao poder Judiciário. 

Quando no exercício da função de gerente executivo e 

coordenador nacional, em Brasília/DF, participei como membro do colegiado para implantação do 

Regulamento Interno de Licitação do BB com o advento da Lei 8.666 em 1993 e ainda com o auxílio de 

mais de 30 colaboradores, profissionais habilitados de engenharia e arquitetura, tive a oportunidade 

de colocar em prática com ajuda de aplicativos, no ramo da engenharia de avaliação, perícias, projetos 

e conservação/manutenção predial do acervo patrimonial dos bens imóveis do Banco do Brasil, com 

mais de 8.000 imóveis (prédios próprios e de terceiros, comerciais e residenciais) em todo território 

nacional. 

Ainda atuando na área de avaliação e perícia de bens imóveis 

pelo Banco do Brasil S.A, coordenei, periciei e avaliei juntamente com equipe multidisciplinar do quadro 

do banco, os bens de propriedade da PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil 

S.A na cidade de São Paulo – Capital, num total de 44 edificações da Avenida Paulista avaliados em 

aproximadamente USD 8,5 milhões. 

Por fim, como experiência profissional de grande vulto na 

atividade, tive a oportunidade de participar como executivo e gestor regional norte em parceria com 

o Engenheiro Civil André Augusto Azevedo Montenegro Duarte – Professor Adjunto UFPa, 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4755232Z1), atual membro de 

regularização fundiária no Departamento de Engenharia da Universidade Federal do Pará, e mais 18 

profissionais habilitados de engenharia e arquitetura e técnicos em edificações, do levantamento 

documental, pericial das instalações prediais  e avaliação patrimonial de mais de 1.600 bens imóveis 

(terrenos e edificações comerciais) da antiga Telemar S.A, nas regiões Norte e Nordeste, num prazo 

de 45 dias corridos num total de aproximadamente USD 30 milhões. 

No entanto, sou apenas um engenheiro civil e cidadão, que aos 

quase 64 anos de idade, com 38 anos de exercício da profissão, com passagem em todas as suas  
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vertentes (serviços, comércio e indústria) em entidades públicas como colaborador e entidades 

privadas como sócio proprietário e gestor, ainda inconformado, porém jamais desanimado e 

permanentemente alerta, que vem à presença de Vossa Excelência, no dizer popular do nordestino, 

ainda não “cansado de levar massada”, ou no linguajar do paulista, também ainda não cansado de 

“tomar chá de banco”, mas incansável na busca de soluções viáveis, coerentes, práticas, perfeitamente 

possíveis e dentro da legislação atual, para propor a essa instituição modificações significativas e de 

relevantes avanços quanto a qualificação, produtividade e agilidade relativas aos preceitos da atividade 

para um retrofitting no CADASTRO DE PROFISSIONAIS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS NO 

ÂMBITO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS, nos moldes da Legislação de Portugal 

atualmente em vigor para credenciamento nacional de profissionais capacitados e qualificados em 

cada categoria, conforme prevê a Lei 153/2015 do CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

de Portugal, publicada no sítio oficial a seguir:  

(https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/LegislacaoComplementar/PAI/Pages/Lei_153_2015_P

AI.aspx?v).      

 

Atualmente temos conhecimento apenas da Resolução CNJ/nº 

233, de 13/07/2016 que regulamenta a atividade e um exemplo real dessa regulamentação através 

dos procedimentos adotados pelo Fundo para Reconstituição de Bens Lesados  (FRBL) no uso da 

Portaria, em anexo, FRBL nº 35, de 03/05/2012, no Estado de Santa Catarina onde são considerados 

o teor da Lei nº 15.694/2011 e o Decreto nº 808/2012, que possibilita o custeio dos honorários 

decorrentes da realização de perícias solicitadas pelos órgãos de execução do Ministério Público de 

Santa Catarina. 

Em nossas participações nesses processos, estamos tendo a 

oportunidade de observar uma forma inadequada e inábil na condução para a decisão dessas demandas 

por parte dos gestores, tendo em vista que os próprios analistas desses processos são obrigados a 

justificar alegando desconhecimento e oferecem pareceres descabidos por total ignorância da 

matéria, o que no meu entender fragiliza e compromete tecnicamente os resultados, podendo gerar 

insegurança jurídica ao processo. 

Isso tudo ocorre, apesar da contribuição com a planilha 

específica fornecida pelo IBAPE-Nacional, quando da participação por convite do Presidente do CNJ, na 

consulta pública relativa a fixação de valores de honorários a serem pagos aos peritos nas atividades 

de engenharia e arquitetura no âmbito da justiça gratuita.  

Ofício contendo quadro de planilha, em anexo, que pode 

perfeitamente ser utilizado como referência, a qualquer tempo, com algumas adequações atualizadas, 

para todas modalidades de perícias nas atividades de engenharia e arquitetura e em quaisquer âmbitos 

da Justiça, em razão das estimativas de cargas mínimas de horas técnicas dispendidas por natureza 

e espécies de modalidade de perícias. 
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Procedimentos estes que se adotados, respaldariam com 

melhor técnica e consequentemente maior segurança jurídica ao processo, com preços justos, aja 

vista que o laudo pericial embora não esteja adstrito ao Juiz, mas se foi o mesmo solicitado no 

processo, necessita ter no seu bojo, conteúdo minimamente composto dos elementos técnicos básicos, 

inclusive quanto ao conhecimento normativos e legais por parte dos profissionais envolvidos e 

escolhidos legalmente pelo MP, sendo que, quando esses profissionais não tem a devida qualificação e 

conhecimento do assunto, acabam com isso contribuindo para uma deficiente qualidade das decisões 

judiciais, inclusive gerando incertezas ao Magistrado. 

Aos Juízes que possivelmente irão trabalhar este pedido de 

análise e providências, soará como uma forma de contabilizar a melhoria da qualidade e agilidade na 

condução dos processos que carecem de auxílio técnico especializado através do laudo pericial que 

culminará também com a redução do excesso de trabalho e por vezes retrabalho, culminando por 

demostrar ao povo brasileiro, que a Magistratura realmente faz jus ao trabalho realizado.  

Entretanto, poderá parecer a alguns Magistrados, acredito 

que em sua minoria, que a presente proposição posa vir a ser uma medida absurda e descabida, e 

clamarão contra este singelo pedido, que tem basicamente o intuito de incrementar e ajudar muito, na 

efetividade da prestação jurisdicional, diminuindo atrasos e imprimindo a celeridade com a qualidade 

e confiabilidade almejada por todos, e principalmente potencializando a segurança jurídica do 

processo. 

 

Do Direito 

 

A sociedade brasileira clama por transparência e novos 

tempos, estando presentes em nossa Constituição Federal, todos os dispositivos legais que possam 

autorizar a presente medida. 

A prática não está em consonância com a regra. No Brasil, 

qualquer engenheiro ou arquiteto em início de carreira, principalmente em grandes centros urbanos, 

com mais de 100 mil habitantes, pode atestar a veracidade dos fatos aqui expostos, ou seja, os 

Magistrados em cidades de interior, e Capitais, tem muitas dificuldades em seus postos de trabalho, 

nem mesmo 08 horas por dia, de segundas as sextas-feiras, trabalhando mais de 40 horas semanais, 

porém tendo que se ausentar por força de lei, com as férias de 60 dias, mais o recesso judiciário de 

20 de dezembro a 06 de janeiro e mais, para piorar, o recesso processual (de 07 de janeiro a 20 de 

janeiro), estando diversos Juízes e Promotores, literalmente de férias, por três meses ao ano, o que 

muitas vezes acabam sendo dificultadas por leituras de laudos periciais desfocados, falhos e com 

fundamentos imprecisos que vem a contribuir para redução da celeridade dos processos que envolvem 

perícias técnicas por profissionais de atividades especializadas. 
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                                               O presente Pedido de análise e considerações proposto está embasado 

pelos seguintes fundamentos das legislações abaixo: 

• A Constituição Federal Brasileira 
• A Lei 4.150/62 
• A Lei 5.194/66 
• A Lei 11.922/10 
• A Lei 12.378/10 

• A Resolução CONFEA nº 345/90 
• A Resolução CONFEA nº 1002/2002 
• A Resolução CONFEA nº 1048/2013 
• A Resolução BACEN nº 3932/2013 

• A Resolução BACEN nº 4271/2013 
• O CDC (Lei 8.078/90) – NBR 14.653 e outras que protegem fornecedores e consumidores 

 

Estando também, dentro dos requisitos exigidos pelo CNJ – 

Conselho Nacional de Justiça. 

 O pedido de análise e considerações pode ser utilizado 

para propostas e sugestões, tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Judiciário, bem como 

todo e qualquer expediente que não tenha classificação específica. 

  

Do Pedido 

 

Excelência, por derradeiro, cabe ressaltar que o assunto tema 

a ser abordado no Webinar objeto da presente missiva, fundamentado no Item – Vistoria Técnica, 

passou a ser admitido com a atualização da NBR 14.653-Parte 1, conforme consta dos links “in fine” 

extraídos de sítios oficiais (palestras do Coordenador da ABNT – Engo. Civil Sérgio Antão), que 

regulamenta e respalda a elaboração de trabalhos técnicos a distância e com a participação de vários 

profissionais, desde que habilitados nas mesmas atividades de credenciamento, inclusive 

proporcionando a abertura para consistentes avanços na qualificação e atualização dos profissionais 

habilitados menos favorecidos, por estarem em locais mais afastados e com maiores dificuldades de 

acesso aos centros urbanos mais desenvolvidos. 

 

                                               Pelos breves fatos e fundamentos de direito acima expostos, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer, se dignem, deferir e dentro do possível 

estudar a implementação adequada aos moldes legislativos atuais relativas do CADASTRO DE 

PROFISSIONAIS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO E 

JOAO FERNANDO BARRAL 
DE MIRANDA:06559344215

Assinado de forma digital por JOAO 
FERNANDO BARRAL DE 
MIRANDA:06559344215 
Dados: 2020.04.21 22:01:00 -03'00'



SEGUNDO GRAUS no Brasil, com uso de meios eletrônicos através de um aplicativo que permita busca 

por credenciados baseado na localização e por especialidade, por ser medida de transparência, 

eficiência, lisura e principalmente, medida de justiça, atendendo ao clamor social, servindo de exemplo 

de eficiência com isonomia para todas as categorias profissionais e aos cidadãos brasileiros. 

Caso necessário outros esclarecimentos ou 

complementações pertinentes ao assunto, nas vertentes teóricas ou na prática da atividade, nos 

colocamos ao inteiro dispor, inclusive sem quaisquer ônus para o erário. 

  

                                               Termos em que. 

                                               p. deferimento. 

                                               Belém/Pa, 21 de abril de 2020. 

  

                                               João Fernando Barral de Miranda 

                                               CREA/PA – nº 4.923/D 

                                              Curriculum vitae 
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E 

LINKS 

















LINKS VÍDEOS PALESTRAS INDICADAS NO ESCOPO DO PEDIDO 

 

 

1º Webinar IBAPE 
https://www.youtube.com/watch?v=ACARJpN3oXk Link oficial 

Palestrante Eng Tácito Quadros Maia (IBAPE/PE) Palestrante – Tempo total 7 minutos 

Assuntos específicos dos argumentos da análise. 
Intervalos dos assuntos 

Início do 
assunto 

Final do 
assunto 

Vistoria predial externa e interna. 4min16seg  11min20seg. 

Impossibilidade de vistoria somente interna. 7min15seg 9min00seg 

Impossibilidade de deslocamentos longa distância. 9min00seg  9min47seg 

 

 

 

Palestra ABNT – Local ANEAC / Brasília.DF 
https://www.youtube.com/watch?v=5FWeD2D-Mjg&feature=youtu.be Link oficial 

 Eng Civil Sérgio Antão (Secretário CE.02 - ABNT/RJ) Palestrante – tempo total 39min49seg 

Inconsistência no vídeo original até os 11min18seg. 

Vídeo com câmera desfocada somente 
áudio com conceitos gerais sobre como 

é feita a elaboração/atualização de 
uma norma da ABNTY. 

Assuntos específicos dos argumentos da análise. 
Intervalos dos assuntos 

Início do 
assunto 

Final do 
assunto 

NBR. 14.653-Parte 1 – Avaliação de Bens – Procedimentos Gerais 0min00seg.  11min34seg. 

Relação entre Vistoria e Avaliação – obrigações. 11min36seg. 12min59seg. 

Profissionais habilitados e leigos em avaliação de bens imóveis pela 
ABNT/NBR – Exclusividade de profissionais de Engenharia e Arquitetura. 

13min00seg. 30min00seg. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ACARJpN3oXk
https://www.youtube.com/watch?v=5FWeD2D-Mjg&feature=youtu.be


 

 
Ao Egrégio  
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  
 
SEPN Quadra 514 norte, lote 7, Bloco B – Brasília – DF.  
CEP 70.760-542.  
 

Ref.: Consulta pública relativa a fixação de valores dos honorários a serem pagos aos peritos no 

âmbito da justiça gratuita 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente do CNJ Ministro Ricardo Lewandowski, 

 

 

Agradecendo a Vossa Excelência a oportunidade desta manifestação referente a Consulta Pública 
para elaboração da minuta de Regulamentação acima indicada, apresentamos nossas 
considerações relativas aos procedimentos que fixam os valores dos honorários a serem pagos 
aos peritos, no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus, nos termos do disposto no art. 95, 
§ 3º, II, do novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. 
 

O IBAPE Nacional (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia) congrega as 
entidades de classe estaduais, denominadas IBAPE´s e os respectivos profissionais Engenheiros e 
Arquitetos que atuam nas áreas de avaliações e perícias, distribuídos em todo o território 

nacional.  

 

Acreditamos ser este um momento especial em que temos a possibilidade de tratar de uma 
mudança conceitual no que diz respeito a Justiça Gratuita. É sabido que grande número destes 
processos necessita de Perícia Técnica. É também de conhecimento a dificuldade da execução 

destas Perícias para que o processo tenha a celeridade necessária em seu trâmite. 

 



 

Em nosso entendimento há dois pontos principais de origem deste problema e que podem ser 

trabalhados no sentido da melhoria: 

 

i. A forma de concessão da Justiça Gratuita; 

ii. Os honorários periciais. 

 

No trabalho do dia a dia, os peritos percebem um número considerável de processos em que é 
concedida a gratuidade da justiça mas que os contemplados teriam plenas condições de arcar com 

os custos, tanto periciais como dos demais encargos.   

 

Aparentemente, tornou-se algo corriqueiro a solicitação da gratuidade e também a concessão 
desta, e, em decorrência, um grande número de processos contemplados, prejudicando os que 
realmente necessitam.  

 

O outro ponto é a remuneração dos peritos. Verifica-se que o profissional que atualmente 
concorda com a realização destas perícias realiza na verdade uma doação, porque os valores de 
honorários não condizem com o custo e remuneração mínima necessária para execução do 
trabalho.  Lembramos que os peritos que atuam na Justiça têm, em sua grande maioria, esta 
receita exclusiva, e dela dependem não só para arcar com os custos da execução dos trabalhos 
mas também para auferir a remuneração para manutenção pessoal e de sua família. 

 

Considerando o fato concreto de todo perito ter um custo fixo mensal e que o número de trabalhos 
que consegue executar em um mês é restrito, verifica-se que para realizar esta doação nos feitos 
com gratuidade de Justiça seria necessário incrementar o custo da perícia em outros processos, o 

que entendemos não ser correto nem adequado. 

 

Sendo assim, devido ao número reduzido de peritos disponíveis para executar trabalhos nas 
condições de gratuidade e o número elevado de processos que necessitam de perícias, estas se 

avolumam e com tendência de incremento considerável. 

 

Como o objeto da presente consulta trata especificamente dos honorários periciais do disposto no 
art. 95, § 3º, II, do novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, apresentamos a seguir nossas 
sugestões. 



 

Sugestão 1 - Da adoção dos honorários periciais 

 

Objetivando homogeneizar conceitos de valores dos trabalhos afins das áreas de avaliações e 
perícias de engenharia e arquitetura, foram estabelecidos pelos IBAPE´s regionais Regulamentos 
de Honorários, evitando-se, assim, tanto o aviltamento como a exacerbação dos preços dos 
trabalhos. 

 

Os referidos regulamentos estão disponíveis para consulta em sites dos respectivos Institutos, 
sendo utilizados com êxito há anos, e de conhecimento dos diversos Tribunais. Tendo em vista 

assim, a experiência institucional,  sugerimos sua utilização como parâmetro de valores. 

 

Entendendo este egrégio Conselho da impossibilidade de adoção dos Regulamentos de 
Honorários existentes e a necessidade de utilização da tabela fornecida, temos então as 

considerações a seguir (sugestões 2 a 6).  

 

 

 

Sugestão 2 - Da nomenclatura utilizada na tabela sugerida 

 

Do ponto de vista dos Engenheiros e Arquitetos que atuam na área de avaliações e perícias, a 
nomenclatura utilizada deve possuir relação com o especificado nas normas técnicas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Desta forma o objeto relativo ao item ficaria bem 
definido. Segue as sugestões de alteração: 

 

Tabela Original Sugestão para alteração 

2.1 – Avaliação do valor comercial de 
imóvel urbano  

 

2.1 – Laudo de Avaliação de Imóveis 
Urbanos segundo as Normas ABNT 14653 -
1 e 2 

2.2 – Avaliação do valor comercial de 
imóvel rural  

 

2.2 – Laudo de Avaliação de Imóveis Rurais 
segundo as Normas ABNT 14653 -1 e 3 



 

2.3 – Avaliação de estrutura de imóvel 

 

2.3 – Laudo Pericial das condições 
estruturais de segurança e solidez de 
Imóvel, conforme ABNT NBR 13.752 

2.4 – Avaliação de bens fungíveis de 
imóvel rural 

 

2.4 – Laudo de Avaliações de bens fungíveis 
segundo a Norma ABNT 14653 - 3 
(Avaliação de Bens - Imóveis Rurais) 

2.5 – Demarcatória 

 
2.5 – Laudo Pericial de Ação Demarcatória  

2.6 – Perícia de insalubridade e/ou 
segurança do trabalho 

2.6 – Laudo de insalubridade e/ou 
periculosidade de acordo com NR 15 e NR 
16 da Portaria 3214/78 do Ministério do 
Trabalho e Emprego 

 

 

 

Sugestão 3 - Outros itens da tabela  

 

Destaca-se a existência dos itens 2.7 e 6.3 denominados "Outras" que sugerimos a supressão, visto 
que não é viável a definição do objeto e/ou metodologia a ser utilizada, impossibilitando assim a 
determinação de um honorário mínimo ou máximo. Esse “outras” estará englobando tipos de 
perícias que podem ser bastante complexas, como por exemplo as de cunho ambiental. 

 

Também no item 6.1, há uma descrição que conflita com os itens 2.1 e 2.2, desta forma não se vê a 

necessidade de manutenção do item 6.1 - Avaliação de bens imóveis. 

 

 

 

 

 

 



 

Sugestão 4 - Da forma de determinação dos honorários 

 

Para determinação dos honorários periciais, há necessidade de definição primeiramente do 
número mínimo de horas necessárias para execução de cada tipo de trabalho. 

 

A seguir explicita-se o número de horas necessárias para realização da perícia ou avaliação sendo 
o objeto o mais típico ou simples. Estes números são indicados em alguns dos regulamentos de 
honorários e refletem a necessidade prática dos peritos, ou seja, para os tipos elencados a seguir 
necessita-se de pelo menos dois dias de 8 horas de trabalho resguardando assim a qualidade 

desejada. 
 

Natureza da ação ou espécie de perícia realizada 
(sugestão) 

Nº mínimo de horas técnicas 

2.1 – Laudo de Avaliação de Imóveis Urbanos 
segundo as Normas ABNT 14653 -1 e 2 

16 horas 

2.2 – Laudo de Avaliação de Imóveis Rurais segundo 
as Normas ABNT 14653 -1 e 3 

24 horas 

2.3 – Laudo Pericial das condições estruturais de 
segurança e solidez de Imóvel, conforme ABNT NBR 
13.752 

16 horas 

2.4 – Laudo de Avaliações de bens fungíveis segundo 
a Norma ABNT 14653 - 3 (Avaliação de Bens - 
Imóveis Rurais) 

16 horas 

2.5 – Laudo Pericial de Ação Demarcatória  

 
24 horas 

2.6 – Laudo de insalubridade e/ou periculosidade de 
acordo com NR 15 e NR 16 da Portaria 3214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego 

16 horas 

 

 Ressalta-se que embora a norma técnica seja especificada, o objeto poderá variar 
consideravelmente. Como exemplo: o imóvel pode ser um lote como também uma gleba urbana ou 
um prédio. Para cada um desses imóveis e o tipo de mercado no qual estão inseridos há uma 
demanda de horas necessárias. Desta forma, este é um número de horas mínimo, considerando 

tipologias diferenciadas. 



 

Importante ainda esclarecer que o honorário não agrega os custos inerentes aos serviços 
fundamentais, como de equipe para levantamentos topográficos, ensaios laboratoriais ou exames 
destrutivos ou não destrutivos realizados in loco, como é comum ocorrer nas perícias relacionadas 
à análise estrutural de imóveis. Sugerimos, então, a seguinte redação adicional: 

 

"Os custos relativos a realização de ensaios laboratoriais, utilização de equipamentos de medição e 

instrumentação devem ser adicionados, necessitando-se para tanto autorização prévia do 

magistrado com aprovação do orçamento."  

 

Sugestão 5 - Da adoção do valor da hora técnica 

Em análise aos Regulamentos de honorários do Institutos Estaduais (IBAPE´s) verifica-se uma 
grande variação dos valores unitários. Tendo como base o conceito de valores mínimos no Brasil, 
observa-se que o menor valor é de R$ 200,00/hora podendo alcançar até R$ 440,00/hora (RJ).  

 

Desta forma, consideramos que o valor mínimo da hora técnica a ser adotada é de R$ 

200,00/hora.  Em conjunto com a sugestão 4, temos: 

 

Natureza da ação ou espécie de perícia realizada 
(sugestão) 

Valor mínimo de honorários 
técnicos 

2.1 – Laudo de Avaliação de Imóveis Urbanos 
segundo as Normas ABNT 14653 -1 e 2 

R$ 3.200,00 

2.2 – Laudo de Avaliação de Imóveis Rurais segundo 
as Normas ABNT 14653 -1 e 3 

R$ 4.800,00 

2.3 – Laudo Pericial das condições estruturais de 
segurança e solidez de Imóvel, conforme ABNT NBR 
13.752 

R$ 3.200,00 

2.4 – Laudo de Avaliações de bens fungíveis segundo 
a Norma ABNT 14653 - 3 (Avaliação de Bens - 
Imóveis Rurais) 

R$ 3.200,00 

2.5 – Laudo Pericial de Ação Demarcatória  

 
R$ 4.800,00 

2.6 – Laudo de insalubridade e/ou periculosidade de 
acordo com NR 15 e NR 16 da Portaria 3214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego 

R$ 3.200,00 



 

Sugestão 6 - Da correção dos honorários periciais 

Os valores atribuídos na tabela apresentada são fixos. É sabido que estes valores necessitam de 
alguma correção relativa ao tempo decorrido e também às variações econômicas. Desta forma 
sugerimos a adoção de um índice de correção pré-definido a ser aplicado anualmente nos valores 

fixos. 

 

Sendo estas as nossas observações a respeito, reiteramos nesta oportunidade a nossa estima e as 
nossas homenagens em relação ao excelente trabalho desenvolvido por esse Conselho Nacional de 

Justiça em prol da modernização e eficiência do Poder Judiciário da nossa Nação. 

 

São Paulo, 04 de abril de 2016. 

 

 

 

Eng. Frederico Correia Lima Coelho 

Presidente IBAPE NACIONAL 

 

 

 

 

 

 



PORTARIA FRBL Nº 35, de 3 de maio de 2012

Regulamenta o custeio de honorários periciais com
recursos  do  Fundo  para  Reconstituição  de  Bens
Lesados.

O Presidente do Conselho Gestor do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados
(FRBL), no uso das suas atribuições, e

Considerando o teor da Lei n. 15.694/2011 e do Decreto n. 808/2012, que possibilitou o
custeio,  com recursos do FRBL,  de  honorários  decorrentes  da realização de perícias
solicitadas pelos órgãos de execução do Ministério  Público,  para fins de instrução de
inquéritos civis, procedimentos preparatórios ou outros instrumentos para cuja instauração
esteja legalmente legitimado, ou para efeito de prova na instrução de ações civis públicas
e  ações  penais  correlatas  cujo  objeto  seja  a  tutela  de  bens,  interesses  ou  valores
referidos no art. 2º da Lei n. 15.694/2011, desde que não possam ser executadas por
órgãos oficiais do Estado de Santa Catarina com atribuição legal para realizá-las;

Considerando a  necessidade  de  custeio  de  honorários  decorrentes  da  realização  de
perícias para efeito de prova em ações civis públicas e correlatas em que o Estado de
Santa  Catarina  figure  como parte,  assistente  ou  terceiro  interessado,  solicitadas  pela
Procuradoria Geral do Estado, e cujo objeto seja a tutela de bens, interesses ou valores
referidos no art. 2º da Lei n. 15.694/2011 e art. 5º do Decreto n. 808/2012, desde que
também não possam ser executadas por órgãos oficiais do Estado com atribuição legal
para realizá-las; 

Considerando a necessidade de definição de tabela de honorários periciais que servirá de
base para a remuneração de perícias pelo Fundo para Reconstituição de Bens Lesados,
nos termos do disposto no art. 7º, do Decreto nº 808/2012; e

Considerando a deliberação do Conselho Administrador do Fundo para a Reconstituição
de Bens Lesados tomada na sessão realizada no dia 02/05/2012.

RESOLVE:

Art. 1º Fica regulamentado, por meio desta Portaria, o custeio de honorários periciais com
recursos do Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados – FRBL.

CAPÍTULO I
DA HABILITAÇÃO DOS PERITOS

Art. 2º Somente poderão ser pagos com recursos do FRBL os profissionais que estiverem
com seu cadastro aprovado junto à Secretaria do Fundo, disponível no portal do Ministério
Público de Santa Catarina na internet.

§ 1º Na solicitação de orçamentos para a realização de perícias, deverá ser utilizada,
preferencialmente, a lista de peritos cadastrados perante o Fundo para  Reconstituição de
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Bens Lesados. Na contratação deverá ser respeitado o processo licitatório, nos termos da
Lei n. 8.666/1993.

§ 2º Na hipótese de o perito ou assistente não estar previamente cadastrado, deverá fazê-
lo até a contratação.

§ 3º O perito que se cadastrar como pessoa física deverá remeter à Secretaria do FRBL,
para validar seu cadastro, seu número do PIS ou NIT, número do CPF e cópia da Carteira
de Registro no órgão de classe (autenticada).

§ 4º O perito  que se cadastrar  como pessoa jurídica deverá remeter  à Secretaria do
FRBL, para validar seu cadastro, cópia do CNPJ e cópia autenticada do certificado de
registro da empresa no respectivo conselho de classe e da Carteira de Registro do perito
no órgão de classe.

CAPÍTULO II
DO VALOR DA REMUNERAÇÃO

Art. 3º Deverão ser utilizadas como fonte na determinação dos valores dos honorários a
serem cobrados nas perícias custeadas pelo FRBL, as tabelas a seguir  referidas,  de
acordo com a área de atuação do profissional:
Art. 3º  Para a determinação dos valores dos honorários periciais serão utilizadas como
referência  as  tabelas  correspondentes  a  cada  área  de  atuação  profissional,  a  seguir
relacionadas: (Artigo alterado pela Portaria n. 41/2012/FRBL)

I – Para  perícias  e/ou  auditorias  na  área  de  Biologia:  Tabela  disponibilizada  pelo
Conselho Regional de Biologia – CRBio - 3ª Região;

II – Para perícias  e/ou auditorias  na área de Agronomia:  Tabela disponibilizada pelo
Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina – SEAGRO;

III – Para  perícias  e/ou  auditorias  na  área  de  segurança  do  trabalho:  Tabela
disponibilizada  pela  Associação  Catarinense  de  Engenharia  de  Segurança  do
Trabalho - ACEST;

IV – Para avaliações e/ou perícias na área de Engenharia: Tabela disponibilizada pelo
Instituto  Catarinense  de  Engenharia  de  Avaliações  e  Perícias  –  IBAPE/SC;  ou
Tabela disponibilizada pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de Santa Catarina
– SENGE/SC;

V – Para Avaliações e/ou perícias na área de Contabilidade: Tabela disponibilizada pela
Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina – FECONTESC.

§ 1º Na elaboração de seus orçamentos o perito deverá discriminar os serviços a serem
executados, a carga horária a ser utilizada para cada atividade, a fonte utilizada para
cálculo dos valores dos honorários e o prazo para a execução dos serviços.

§ 2º No caso de perícias pertinentes a áreas de atuação não previstas nas tabelas de
honorários indicadas no  caput deste artigo,  o  perito  deverá igualmente discriminar  os
serviços a serem executados e a fonte ou referência utilizada para cálculo dos honorários.

§ 3º No caso da contratação decorrer de processo licitatório regular, não se aplicará a
regra do  caput, podendo o julgamento da proposta ser feito por técnica e preço global.
(Parágrafo acrescido pela Portaria n. 41/2012/FRBL)
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CAPÍTULO III
DAS PERÍCIAS SOLICITADAS PELOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DE SANTA CATARINA (MPSC)

Dos Pressupostos do Requerimento

Art. 4º Para fins de instrução de inquéritos civis, procedimentos preparatórios ou outros
instrumentos para cuja instauração esteja legalmente legitimado, ou para efeito de prova
na instrução de ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objeto seja a tutela de
bens, interesses ou valores referidos no art. 2º da Lei n. 15.694/2011, poderão os órgãos
de  execução  do  MPSC interessados  requerer  ao  Presidente  do  Conselho  Gestor  do
Fundo para Reconstituição de Bens Lesados o custeio dos honorários de perito a ser
contratado desde que não possam ser realizadas ou que não possam ser concluídas em
tempo hábil pelos órgãos oficiais do Estado de Santa Catarina com atribuição legal para
realizá-las.

Do Requerimento e Contratação da Perícia

Art.  5º  O  requerimento  de  autorização  da  perícia  deverá  ser  remetido,  por  correio
eletrônico ou outro meio idôneo, nos moldes do Anexo I desta Portaria, juntamente com
cópia da capa do processo judicial ou administrativo, da petição inicial ou da portaria de
instauração do inquérito civil ou outro procedimento administrativo e de justificativa acerca
da impossibilidade de realização do ato, ao menos no tempo necessário, pelos órgãos
oficiais do Estado com atribuição legal para executá-las. 

§  1º  Recebido  o  requerimento,  o  Presidente  do  Fundo  para  Reconstituição  de  Bens
Lesados  fará  análise  preliminar  acerca  do  seu  cabimento  e  dará  o  encaminhamento
devido nos termos e para os efeitos do artigo 26 do Regimento Interno do Conselho
Gestor do FRBL.

§ 2º Caso não autorizada a realização de perícia, a Secretaria do FRBL comunicará ao
solicitante, por correio eletrônico ou outro meio idôneo, e arquivará o requerimento.

§ 3º Caberá pedido de reconsideração ao Presidente do FRBL com a devida exposição
de motivos.

§ 4º Autorizada a realização de perícia pelo Conselho Gestor do FRBL nos termos do
artigo 26 do seu Regimento Interno, o processo retornará ao Ministério Público para que
proceda  a  contratação  dos  serviços,  observando  as  regras  da  Lei  n.  8.666/1993,  e
utilizando-se do cadastro de peritos mantido pelo FRBL, conforme o art. 2º desta Portaria.

Art. 6º A contratação da perícia será de responsabilidade do Ministério Público de Santa
Catarina.

§ 1º Por estar o FRBL vinculado ao Ministério Público de Santa Catarina nos termos do
parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 15.694/2011 e os seus recursos centralizados em
conta única administrada por este nos termos do artigo 4º da referida Lei, os empenhos,
pagamentos e demais procedimentos contábeis e financeiros necessários na contratação
de  perícias  serão  feitos  pelo  MPSC,  utilizando  ação  específica  para  serviços  desta
natureza no orçamento do FRBL.
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§ 1º Por estar o FRBL vinculado ao Ministério Público de Santa Catarina nos termos do
parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 15.694/2011 e os seus recursos centralizados em
uma  única  conta  administrada  por  este  nos  termos  do  artigo  4º  da  referida  Lei,  os
empenhos, pagamentos e demais procedimentos contábeis e financeiros necessários na
contratação de perícias serão feitos pelo corpo técnico do MPSC, diretamente na unidade
orçamentária  do  FRBL,  utilizando  ação  específica  para  serviços  desta  natureza.
(Parágrafo alterado pela Portaria n. 50/2014/FRBL).

§ 2º O Ministério Público regulará em ato próprio os procedimentos de solicitação, aceite
e  pagamento  das  perícias,  sendo  responsável  pela  escrituração  contábil  dos  valores
despendidos com elas, atendidas as normas de controle externo e interno emanadas pelo
poder público.

§  3º  Havendo determinação judicial  de  pagamento  de perícia  por  parte  do  Ministério
Público do Estado de Santa Catarina, o Membro do Ministério Público poderá requerer ao
Presidente do Fundo a utilização de recursos do FRBL para o seu custeio, desde que o
objeto da ação/perícia esteja contemplada no artigo 4º desta Portaria. Deve acompanhar
o  requerimento  cópia  da  petição  inicial,  especificando  o  objeto,  e  da  decisão  judicial
correspondente.

CAPÍTULO IV
DAS PERÍCIAS SOLICITADAS PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)

Dos Pressupostos do Requerimento

Art. 7º Quando, no curso de ações civis públicas e correlatas em que o Estado figure
como  parte,  assistente  ou  terceiro  interessado,  cujo  objeto  seja  a  tutela  de  bens,
interesses ou valores referidos no artigo 2º da Lei n. 15.694/2011, poderá a Procuradoria
Geral  do  Estado  requerer  ao  Presidente  do  Conselho  Gestor  do  Fundo  para
Reconstituição de Bens Lesados o custeio dos honorários de perito a ser contratado,
desde que as perícias não possam ser realizadas pelos órgãos oficiais com atribuição
para realizá-las ou, podendo, fique evidenciado o risco de serem concluídas a destempo.

Do Requerimento e Contratação da Perícia

Art. 8º O requerimento de autorização da perícia deverá ser remetido pelo Procurador
Geral do Estado por correio eletrônico ou outro meio idôneo, nos moldes do Anexo I desta
Portaria, juntamente  com  cópia  da  capa  do  processo  que  originou  o  pedido,  do
documento de instauração do processo  e de justificativa acerca da impossibilidade de
realização do ato, ao menos no tempo necessário, pelos órgãos oficiais do Estado com
atribuição legal para executá-las. 

§  1º  Recebido  o  requerimento,  o  Presidente  do  Fundo  para  Reconstituição  de  Bens
Lesados  fará  análise  preliminar  acerca  do  seu  cabimento  e  dará  o  encaminhamento
devido nos termos e para os efeitos do artigo 26 do Regimento Interno do Conselho
Gestor do FRBL.

§ 2º Caso não autorizada a realização de perícia, a Secretaria do Conselho do FRBL
comunicará  ao solicitante,  por  correio  eletrônico  ou outro  meio  idôneo,  e  arquivará  o
requerimento.

§ 3º Caberá pedido de reconsideração ao Presidente do FRBL com a devida exposição
de motivos.
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§ 4º Autorizada a realização de perícia pelo Conselho Gestor do FRBL nos termos do
artigo 26 do seu Regimento Interno, a Secretaria do Conselho comunicará a Procuradoria
Geral do Estado para que proceda a contratação dos serviços, observando as regras da
Lei n. 8.666/1993, e utilizando-se do cadastro de peritos mantidos pelo FRBL, conforme o
art. 2º desta Portaria.

Art.  9º  A  contratação  da  perícia  será  de  responsabilidade  da  Procuradoria  Geral  do
Estado.

§  1º  A  Procuradoria  Geral  do  Estado,  regulará  em ato  próprio  os  procedimentos  de
solicitação,  aceite  e  pagamento  das  perícias,  sendo  responsável  pela  escrituração
contábil  dos  valores  recebidos,  atendidas  as  normas  de  controle  externo  e  interno
emanadas pelo poder público.

Art. 10 A descentralização dos créditos orçamentários, ocorrerá depois da aprovação do
orçamento do FRBL e publicação do Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o
respectivo exercício financeiro.

§  1º  A  transferência  de  recursos  para  a  execução  de  despesas  com  perícias,  será
realizada após a liquidação da despesa no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão
Fiscal - SIGEF pela Procuradoria Geral do Estado.

§  2º  Ao  final  de  cada  exercício  financeiro,  os  saldos  dos  recursos  descentralizados
deverão ser anulados para que retornem a Unidade Orçamentária de origem.

§ 3º Havendo determinação judicial de pagamento de perícia por parte da Procuradoria
Geral do Estado, esta poderá, em documento único, requerer ao Presidente do Fundo a
transferência  imediata  de  valores  para  o  custeio,  hipótese  em  que  a  aprovação  se
sujeitará, tão só, à análise de que o objeto da ação/perícia esteja contemplada no artigo
7º desta Portaria e ao limite previsto no art. 5º, inciso VI, da Lei n. 15.694/2011. Deve
acompanhar  o  requerimento  a  cópia  da  petição  inicial,  especificando  o  objeto,  e  da
decisão judicial.

§ 4º Realizado o pagamento da perícia,  o saldo de recursos não utilizado deverá ser
devolvido ao FRBL, corrigidos monetariamente, se for o caso, conforme estabelecido no §
5º do artigo 5º da Lei n.15.694/2011.

§  5º Para  o  exercício  financeiro  de  2012  a  PGE  deverá  encaminhar  proposta  de
orçamento a ser executada até o dia 15 (quinze) de maio deste ano.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 O Fundo de Reparação de Bens Lesados não se responsabiliza pelo pagamento
de perícia realizada sem a observância da regulamentação prevista nesta Portaria. 

Art. 12 Fica instituído como modelo de requerimento, com o procedimento nele previsto,
aquele constante no Anexo I desta Portaria, aplicável a todas as solicitação de perícias
realizadas pelo Ministério Público e pela Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina.

Art. 13 Os órgãos acima mencionados adotarão providências, por ocasião da celebração
de termos de ajustamento da conduta ou em qualquer fase do processo relativo à ação
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civil  pública  ou  correlata,  que  garantam  o  ressarcimento  ao  FRBL  dos  valores
despendidos com o custeio das perícias requeridas, com a responsabilização do causador
do dano.

Art. 14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Conselho Gestor do Fundo
para Reconstituição de Bens Lesados.

Art 15 Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 16 Ficam revogadas as portarias FRBL n. 04/2005, 05/2005, 18/2008 e 19/2009.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE. 

Florianópolis, 3 de maio de 2012.

ANTENOR CHINATO RIBEIRO
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

                         Presidente do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE PERÍCIA 
(Portaria n. 35/2012/FRBL)

EXCELENTÍSSIMO  PRESIDENTE  DO  FUNDO  PARA  RECONSTITUIÇÃO  DE BENS
LESADOS

1. Nome:
2. Curadoria:
3. Promotoria de Justiça ou Procuradoria Estadual:
4. Comarca:

Vem,  por  intermédio  deste,  requerer  a  Vossa  Excelência  recursos  do  Fundo  para
Reconstituição de Bens Lesados - FRBL para realização de perícia, conforme informações a
seguir:

5. Tipo de procedimento na Comarca:
6. Numeração:
7. Objeto da perícia:
8. Justificativa(s):
9. Quesitos a serem respondidos com a perícia:
10. Formação profissional necessária:

11.  Em relação a outros Órgãos assinale uma das opções abaixo:

(  ) Declaro que, conforme justificativa anexa, o órgão oficial do Estado com atribuição legal
para realizar a perícia não dispõe de meios técnicos para fazê-la.

(  ) Declaro que, conforme justificativa anexa, o órgão oficial do Estado com atribuição legal
para realizar a perícia não pode fazê-la em tempo hábil.

12. Informações sobre o perito:

(  ) Declaro que não conheço perito particular que possa realizar o exame pericial que se faz
necessário. 

(  ) Declaro que o serviço de perícia é de natureza singular, exigindo profissional ou empresa
de notória especialização, conforme prevê o Art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993.

(  ) Declaro que a perícia já foi devidamente executada, conforme documentos anexos, por
perito  designado  judicialmente,  tendo  sido  o  Ministério  Público  do  Estado  de  Santa
Catarina intimado/notificado a proceder o pagamento dos honorários periciais.

12.1 Nome do perito:
12.2 Telefone:
12.3 Justificativa para escolha do perito:

Obs.: Caso esta opção seja a escolhida e o solicitante dispor de orçamento da perícia, o mesmo deverá ser encaminhado
com este requerimento.

Local e data
Nome e Assinatura
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Instruções de preenchimento:

Itens Descrição
1 Nome do Promotor solicitante
2 Indicar a curadoria do respectivo pedido de perícia
3 Indicar a Promotoria de origem do pedido de perícia 
4 Comarca onde o processo está em andamento
5 Informar  se  é  procedimento  administrativo  preliminar,  inquérito  civil,  procedimento  investigatório

criminal, ação civil pública ou ação penal pública (relativos a interesses difusos ou coletivos)
6 Informar a numeração do procedimento (SIG / SAJ)
7 Informar o objetivo principal da perícia (escopo)
8 Justificar o pedido de perícia:  em se tratando de informações técnicas que possam ou devam ser

prestadas  por  entes  públicos,  como:  Defesa  Civil,  FATMA,  VISA,  Prefeituras  Municipais
(acessibilidade, p.  e.),  INMETRO, TEC (via  Sfinge),  etc,  devem ser  previamente requisitadas ou
consultadas; somente em persistindo situação que demande conhecimento técnico não esclarecido,
que não possa ser atendido pelos órgãos periciais oficiais é que justificará o pedido de perícia ao
FRBL

9 Listar os quesitos que precisam ser respondidos com a realização da perícia
10 Sugerir a formação profissional necessária para realização da perícia
11 Assinalar a opção condizente com o caso da perícia em questão
12 Assinalar a opção condizente com o caso da perícia em questão

12.1 Informar o nome do profissional sugerido/determinado judicialmente
12.2 Informar o(s) telefone(s) do profissional sugerido/determinado judicialmente
12.3 Justificar a escolha de tal profissional

Observações:

(1) As perícias deverão ser contratadas observando as regras e limites da Lei n. 8.666, de
21 de junho de 1993.

(2) Com o requerimento de perícia deverá ser encaminhada cópia da capa do processo
na comarca e da petição inicial (em caso de ação judicial); capa do inquérito civil ou
outro procedimento administrativo, da portaria de instauração e de justificativa acerca
da impossibilidade de realização do ato, ao menos no tempo necessário, pelos órgãos
oficiais do Estado com atribuição legal para executá-las.

(3)  Conforme  disciplina  o  Art.  6º,  §  3º,  da  Portaria  n.  35/2012/FRBL,  “Havendo
determinação  judicial  de  pagamento  de  perícia  por  parte  do  Ministério  Público  do
Estado  de  Santa  Catarina,  o  Membro  do  Ministério  Público  poderá  requerer1 ao
Presidente do Fundo a utilização de recursos do FRBL para o seu custeio2, desde que
o  objeto  da  ação/perícia  esteja  contemplada  no  artigo  4º  desta  Portaria.  Deve
acompanhar  o  requerimento  cópia  da  petição  inicial,  especificando  o  objeto,  e  da
decisão judicial correspondente”. (grifo nosso)

(4)  Antes de se requerer perícia judicial, ou quando determinada de ofício e com ônus
para o Ministério Público (com recursos do FRBL), sendo disso intimado o Órgão de
Execução, é oportuno que este consulte a Gerência de Acompanhamento de Fundos
Especiais  acerca  da  disponibilidade  orçamentária  e  financeira  para  suportar  o
correspondente custo.

1 “Art. 8º Os órgãos de execução do Ministério Público diligenciarão, quando da celebração de termos de ajustamento
da conduta ou em qualquer fase do processo relativo aos procedimentos/ações dispostos no Art. 1º deste Ato, no
sentido de que os valores despendidos com o custeio das perícias requeridas nos respectivos procedimentos sejam
ressarcidos ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados pelo causador do dano.” (Art. 4º do Dec. n. 808/2012 e
Art. 8º do Ato n. 189/2012/PGJ)

2 “Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de
advogado, custas e despesas processuais.” (Lei n. 7.347/85) 
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