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RESPONSABILIZAÇÕES
1ª Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
Humano (1972)→ Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente → Declaração de Estocolmo (26 princípios
basilares). Princípio 22: (...) responsabilidade e à
indenização das vítimas da poluição e outros danos
ambientais.
2ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
o Desenvolvimento (ECO-92) → examinar a situação
ambiental, desenvolvimento, transferência de tecnologias,
cooperação nas ameaças. Declaração do Rio de Janeiro
sobre Meio Ambiente e sua proteção (27 princípios).
Princípio 13: “Os Estados deverão desenvolver a legislação
nacional relativa à responsabilidade e à indenização (...)
Bens protegidos - Homem - Meio ambiente – Desenvolvimento –
Economia - Segurança Nacional – Propriedade - Saúde pública
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Takimyia Maru Takimyia Maru 
(1974)(1974)

Brazilian Marina Brazilian Marina 
(1978)(1978)

Setor  Operações de Emergência 
(Cetesb)

PNMA (Lei 6.938/81) 
Lei do Gerenciamento Costeiro

I - meio ambiente; II- degradação; IV- poluidor; V-

normas

►I - meio ambiente; II- degradação; IV- poluidor; V-
Recursos ambientais
►III – Poluição dano  homem; atividades sociais e
econômicas; biota; condições estéticas ou
sanitárias, matérias ou energia em desacordo com as
normas
Lei 9.966/00- Poluição por óleo e substâncias nocivas ou perigosas em
águas sob jurisdição nacional, regulada pelo DECRETO FEDERAL
4.136/02- Especifica sanções aplicáveis às infrações às regras
Lei 7.797/89- regulamentada pelo Decreto 3.524/00 criou IBAMA e o
Fundo Nacional do Meio Ambiente
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CF. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.”
Instrumentos protetivos: preservar, restaurar e promover manejo dos
processos ecológicos essenciais; fiscalizar as pesquisas de material
genético; proteger a fauna e a flora; definir por lei os espaços
especialmente protegidos, a regulação da localização das atividades
nucleares e educar.
Preventivos : exigir degradador, efetiva ou potencialmente poluidor
(EIA/RIMA); controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente.
Reparatórios: Degradador fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado (...) (art. 170, CF); Sanções penais (repressiva), administrativas
(preventiva)e reparação dos danos (reparatória)
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CLASSIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL

Artificial (antrópico) - urbano e rural
art. 182 ,183 e 186 CF, art. 225
(sanções), (V), que estipula o controle
dos riscos produtivos, Estatutos das
Cidades e da Terra.
Natural- art 3º (V) PNMA e art. 225 CF
Trabalho – art. 200 CF, CLT
Cultural- art. 215 e 216 CF
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PRINCÍPIOS

• Precaução- Cautela para impactos
desconhecidos: na incerteza, não faça.

• Prevenção- Para os impactos conhecidos, adotar
as melhores práticas, medidas preventivas e
mitigatórias.

• Poluidor pagador- encargos (TFCA) para evitar
danos Poluiu reparou e indenizou

• Usuário pagador- preço público pela utilização do
bem, art. 19, da Lei 9433/97
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Principais diplomas legais
Lei Federal 6.803/80 (zoneamento industrial nas áreas críticas de
poluição)
Lei Federal 7.347, de 24 de julho de 1985 (Ação Civil Pública)
Constituição Federal, Leis Federais e Estaduais, Leis Orgânicas,
Resoluções, instrução, Portarias e Normas Técnicas e políticas
específicas.
Lei 6.938/81 (PNMA) art. 14 e 15.
Lei 9.605/98. Lei de Crimes ambientais
Decreto 6.514/08 (as infrações, sanções administrativas e processo
administrativo federal).
Lei 9.966/00. A responsabilidade civil objetiva por danos causados
pela poluição de óleo e produtos perigosos está prevista no art. 21
combinado com art. 14, §1º, da PNMA
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• Estudo de caso 1. ALVORADA ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/A foi objeto de uma ação civil
pública por dano causado pela FURNAS CENTRAIS
ELÉTRICAS S/A, alega que não causou o dano, por
isso não precisa reflorestar a área. É pertinente? Quem
paga as multas? Quem responde pelo crime ambiental?
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Tutela administrativa 
►Protege os interesses da
sociedade. Sanções  Estado 
inobservância das normas não
necessita de dano
PNMA (art. 14)
Lei 9.605/98 Infrações admi-
nistrativas (arts. 70 a 76)
Decreto 6.514/08 dispõe sobre
as infrações, sanções adminis-
trativas e estabelece o proces-
so administrativo federal.

Fundamentação legal:
art. 70 da Lei 9.605/98 e
o art. 2º do Decreto
6.514/08: “considera-se
infração administrativa
ambiental toda ação ou
omissão que viole as
regras jurídicas de uso,
gozo, promoção,
proteção e recuperação
do meio ambiente.”
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Órgão ambiental
Ocorrida à infração, lavra-se o
auto de infração constando o
artigo violado e a sanção comina-
da (advertência, multa etc.). Será
aberto prazo de defesa e a autori-
dade competente instaurará o
processo administrativo.

DANO►culpa ou dolo do infrator
(responsabilidade subjetiva).
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Advertência (inobservância das normas)
Multa simples (R$ 50,00 - R$ 50.000.000,00) reajustáveis.
Pode ser convertida em serviços (meio ambiente).
Multa diária (R$ 50,00- R$ 5.000.000,00) reajustáveis.
Apreensão, destruição ou inutilização do produto; suspensão
de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou
atividade; demolição, suspensão parcial ou total das
atividades.
Restritivas de direitos (pessoas físicas ou jurídicas):
suspensão ou cancelamento de registro, licença, permissão
ou autorização; perda ou restrição de incentivos e benefícios
fiscais; perda ou suspensão de financiamento; proibição de
contratar com a Administração Pública por até três anos.
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Critérios aplicação sanção
• Gravidade do fato
• Antecedentes
• situação econômica
• Admite excludentes

Reparação da dano
• Valor da multa Desconto

de 40% Território
Nacional(art. 143, §3º) e
90% SP (art. 101, §2º,
Decreto 8.468/76)

• Termo de compromisso
• Prazo (90 dias – 3 anos).

Decreto 6.514/08
• Art. 146. § 6o A assinatura do

TC suspende a exigibilidade
da multa aplicada.

• Prescrição. Art. 21 (5 anos)
 a ação da administração
objetivando apurar a prática
de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da
prática do ato, ou, no caso de
infração permanente ou
continuada, do dia em que
esta tiver cessado.
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Tutela penal ambiental (vida em perigo)
• Art. 15 da PNMA e Lei 9605/98.
• Fauna (preservação) e a Flora

(exploração)
• Poluição e outros
• Crimes contra o Ordenamento

Urbano e o Patrimônio Cultural
• Crimes contra a Administração

Ambiental
• Responsabilidade subjetiva ►

CULPA OU DOLO
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Ação penal pública incondicionada
• RECLUSÃO
• DETENÇÃO 
• RESTRITIVA DE DIREITOS
Prestação de serviços à comunidade
Interdição temporária de direitos
Suspensão parcial ou total de 
atividades
Prestação pecuniária
Recolhimento domiciliar
• Pessoa jurídica ► benefício ou meio 
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Atenuantes      /         Agravantes
• baixo grau de instrução ou

escolaridade do acusado;
• Arrependimento

(reparação);
• Comunicação prévia;
• Colaboração com os

gentes encarregados da
vigilância e do controle
ambiental

Art. 15 -
Reincidência; 
vantagem pecuniária, 
(...)



Minicursos CRQ-IV - 2010

A química na perícia ambiental

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Desconsideração PJ

Art. 24. A pessoa jurídica
constituída ou utilizada,
preponderantemente, com o fim
de permitir, facilitar ou ocultar a
prática de crime terá decretada
sua liquidação forçada, seu
patrimônio será considerado
instrumento do crime e como tal
perdido em favor do Fundo
Penitenciário Nacional.

Liquidação forçada
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Co-Responsáveis (Lei 9.605/98)
Art. 2º Quem, de qualquer forma,
concorre para a prática dos crimes
previstos nesta Lei, incide nas penas a
estes cominadas, na medida da sua
culpabilidade, bem como o diretor, o
administrador, o membro de conselho
e de órgão técnico, o auditor, o
gerente, o preposto ou mandatário de
pessoa jurídica, que, sabendo da
conduta criminosa de outrem, deixar de
impedir a sua prática, quando podia agir
para evitá-la.

Art.69-A
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Crime de poluição (Lei 9.605/98)
►Art. 54- Responsabilidade subjetiva (culpa ou

dolo), por comissão (ação) ou omissão.
►Doloso: reclusão (1-4) anos + multa.
►Culposo: detenção (6 meses- 1ano) + multa

Objeto protegido

1. saúde humana
2. animais ou flora
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Qualificado (reclusão: 1- 5 anos)
Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana
Causar poluição atmosférica
Causar poluição hídrica (...) a interrupção do abastecimento público
Lançamento de resíduos (...), em desacordo com os padrões

Incorre nas mesmas penas (...) quem deixar de adotar, (...) medidas de
precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

Art. 56 (reclusão:1-4 anos) + multa.
Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer,
transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio
ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos
seus regulamentos, bem como abandonar ou utilizar em desacordo das
normas de segurança
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Estudo de caso 2: 
Comunicação (Denúncia) espontânea
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RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
►Lei 6.938/81 (PNMA) art. 14, §1º, Código Civil, art. 927,
§único.
►Lei 9.966/00, art. 21 cc art. 14, §1º, da PNMA (Poluição óleo e
produtos perigosos)

↓ ↓ ↓
►O poluidor é obrigado, independente de culpa, indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e terceiros,
afetados por sua atividade, pautada na TEORIA DO RISCO.

Ação civil Pública (moral e patrimonial): Ministério Público (união e
dos Estados); II - Defensoria Pública; III - União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios; IV - Autarquia, empresa pública,
fundação ou sociedade de economia mista; V - Associação



Responsabilidade civil objetiva
Basta o exercício da atividade 
potencialmente poluidora

Para sua imputação e é irrelevante a 
identificação do causador do dano.

Irrelevante a intenção da
pessoa natural ou jurídica

Basta que haja o dano para que surja a
obrigação de reparar.

Inversão do ônus da prova Os laudos periciais são altamente técnicos e
onerosos, então o causador deverá provar que
não causou o dano.

É irrelevante o fato de licitude Licenciado.

Ocorreu o dano Surgi à obrigação de recompor o meio
ambiente ao “status quo ante”.

Obrigação “propter rem”
Admite a solidariedade e desconsideração da pessoa jurídica para sua
efetividade.
Imprescritibilidade= As vítimas do dano ambiental não é o ser humano, mas
toda a natureza autonomamente considerada no rol de sua tutela, que inclui as
futuras gerações como vítimas potenciais
Não admite excludentes: caso fortuito, força maior, culpa da vítima, fato de
terceiro, licitude, POIS BASTA O DANO E PROVA DO NEXO DE
CAUSALIDADE
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Solidariedade
(art. 942, Código Civil).
A Responsabilidade é apurada
in solidum dos co- responsáveis
em decorrência não só dos
atributos dos sujeitos
responsáveis e da modalidade
da atividade, mas também da
própria indivisibilidade
(infragmentável) do dano
ambiental
Art. 934 (ação de regresso)

Responsabilidade
Civil

• LICENÇA
OPERAÇÃO

• FINANCIADOR
• PÓS- CONSUMO
• SEGURADOR
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Aterro Montovani (Mogi Mirim-SP)
• 1974: Início das atividades.

Disposição de resíduos de óleos
lubrificantes e resíduos industriais
perigosos

• 1985: Início do monitoramento de
águas subterrâneas

• 1987: Paralisação das atividades
1987 a 1999: Ações sobre o
empreendimento

1ª Vara - Comarca de Mogi Mirim-
Processo nº 480/88. SENTENÇA:
Pagamento de indenização, Integral
recomposição do complexo ecológico

A partir 1999: Ações sobre
as indústrias usuárias
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Empreendimento sem licença
Órgão ambiental- Decreto Lei 6.514/08. Art. 66. Construir, reformar,
ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços
potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, sem
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em
desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais
e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 - R$ 10.000.000,00
§ único. Incorre nas mesmas multas quem:
•I - (...) localizado em unidade de conservação ou em sua zona de
amortecimento, sem anuência do respectivo órgão gestor; e
•II - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença
ambiental.

CRIME AMBIENTAL - Lei 9.605/98. art. 60: (...) Pena -
detenção, de 1-6 meses ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
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• Problemas na imputação

Manchas 
órfãs (mar)

Parque industrial
Dificuldade do “onus probandi” 

do nexo causal, no caso de 
múltiplos poluidores 

Solidariedade
Dano irreversível

Compensação (Decreto 
6.848/09 e Decreto 4.340/02)

ou
indenização pecuniária

Atividade encerrada
Inexistência de 

patrimônio

Proprietário do imóvel
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Estudo de caso 3 
Propaganda de um empreendimento de alto
padrão chamou a atenção de Antonio. Tão
logo pôde, ele se dirigiu ao estande de vendas
e encantou-se com a informações que
recebeu. Ao chegar em casa e contar para a
esposa, ela lembrou que no mesmo local
onde seria erguido o prédio, anos atrás
funcionada uma fábrica das Indústrias
Matarazzo.
Quais os cuidados que devem ser tomados
por Antonio?
Quais as implicações jurídicas da compra do
imóvel?
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Laudo técnico

Extra judiciais
• Seguro
• Incorporação
• Aquisição
• Privatização
• Locação etc.

Judiciais (perícias)
Desapropriação, usucapião,
comercial, demarcatória, reno-
vatória/revisional de aluguel,
contábil, médica (medicina do
trabalho, incapacidade, insani-
dade, interdição etc.), agente
de propriedade industrial.
Ambiental: Poluição sonora,
atmosférica, solo, água, ocu-
pação irregular, supressão de
APP, degradação minerária,
DANOS
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Danos ambientais (exigem perícia)?
• Lei 9.605/98. Art. 17. A verificação da reparação

(...) será feita mediante laudo de reparação do
dano ambiental, e as condições a serem impostas
pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao
meio ambiente.

• Dano à flora  (arts. 38-41)

• Poluição (art. 54)
• Destruir ou alterar o aspecto de

edificação protegida por
tombamento (arts. 62-63)
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Processo 
judicial

Autor Réu

Juiz Perito
(imparcial)

Assistente 
técnico
(parcial)

Assistente 
técnico
(parcial)

Quesitos 
(direciona a 

perícia)

Quesitos 
(direciona a 

perícia)

Laudo 
pericial
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Petição inicial 

• Preâmbulo
• Fatos
• Direito
• Pedido

Art. 282 do Código de Processo Civil
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e
residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido, com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a
verdade dos fatos alegados; (INVERSÃO)
VII - o requerimento para a citação do réu.
Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação.
CPP= Art. 41. ”A denúncia ou queixa conterá a exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando
necessário, o rol das testemunhas.” cc. o art. 395
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Quem alega tem que provar?
CPC. Art. 332. Todos os meios legais, (...) são hábeis para provar a
verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o
ônus da prova quando: II - tornar excessivamente difícil a uma parte
o exercício do direito.
CPP. Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo,
porém, facultado ao juiz de ofício:
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção
antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes...
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a
realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.
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Provas 
É todo elemento trazido ao
processo destinado a comprovar a
realidade de um fato, a existência
de algo ou a veracidade de uma
afirmação, que objetiva formar a
convicção do juiz O ônus da prova
é o encargo que recai sobre as
partes, impondo-lhes o dever de
provar algo, sob pena de suportar
uma situação processual adversa.

Código de Processo Civil : Arts. 342 a 443; Documentos: arts. 364 a 399;
Perícia: 420 a 439
Código de Processo Penal : exame do corpo de delito e perícias em geral:
arts. 158 a 184; Documentos: Arts. 231 a 238



Minicursos CRQ-IV - 2010

A química na perícia ambiental

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Quando é necessária e o que é perícia? 
AÇÃO PENAL
CPP. Art. 158. Quando a infração
deixar vestígios, (...), não podendo
supri-lo a confissão do acusado.

Art. 6º (...)conhecimento da
prática da infração penal, a
autoridade policial deverá: I -
dirigir-se ao local, providenciando
para que não se alterem o estado
e conservação das coisas, até a
chegada dos peritos criminais; II -
apreender os objetos que tiverem
relação com o fato, após liberados
pelos peritos criminais.

AÇÃO CIVIL
•CPC. Art. 420. A prova pericial
consiste em exame, vistoria
ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indefe-
rirá a perícia quando: I - a prova
do fato não depender do conhe-
cimento especial de técnico; II -
for desnecessária em vista de
outras provas produzidas; III - a
verificação for impraticável.
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PERITO É UM AUXILIAR DA JUSTIÇA- (CPC)

CPC. Art. 436. O juiz não está
adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção
com outros elementos ou fatos
provados nos autos.
CPP. Art. 182. O juiz não ficará
adstrito ao laudo, podendo
aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou
em parte.
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Perícia é um exame realiza-
do por quem tem conheci-
mento técnico, científico ou
artístico, cujo valor probató-
rio é idêntico ao dos demais
meios de prova.
Perito é um douto com
autoridade competente para
informar ao poder judiciário
sobre um fato de natureza
permanente.
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OFICIAIS: são funcionários público
concursados e nomeados para atuarem
num determinado caso, exemplo: (IML)
e do Instituto de Criminalística (IC).

Perito louvado ou nomeados
ou não oficial: são pessoas com
acentuado conhecimento técnico
sobre determinada matéria. São
nomeadas por um juiz para reali-
zar uma determinada perícia.
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Lei 12.030/09
• Art. 1o Esta Lei estabelece normas

gerais para as perícias oficiais de
natureza criminal.

• Art. 2o No exercício da atividade de
perícia oficial de natureza criminal, é
assegurado autonomia técnica,
científica e funcional, exigido concurso
público, com formação acadêmica
específica, para o provimento do cargo
de perito oficial.

• Perito AD HOC- nomeados um ato.
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• Art. 422. O perito cumprirá
escrupulosamente o encar-
go que Ihe foi cometido,
independentemente de
termo de compromisso.

Postura pessoal do Perito CPC ?
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Disciplina do perito (CPP)
Art. 275. O perito, ainda quando não
oficial, estará sujeito à disciplina do
judiciário. Art. 159 §2º. Assim que
assume o encargo, prestará o
compromisso de bem e fielmente
cumprir o encargo.
Art. 276. As partes não intervirão na
nomeação do perito.
Pode atuar mais de um perito? Sim
CPP. Art. 159. § 7o CPC. Art. 431-B (...)
e a parte indicar mais de um assistente
técnico.
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Divergência entre peritos
CPP. Art. 180. Se houver divergência entre os peritos,
serão consignadas no auto do exame as declarações e
respostas de um e de outro, ou cada um redigirá
separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um
terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá
mandar proceder a novo exame por outros peritos.

Art. 181. No caso de inobservância de formalidades, ou
no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a
autoridade judiciária mandará suprir a formalidade,
complementar ou esclarecer o laudo. § único. A
autoridade poderá também ordenar que se proceda a
novo exame, por outros peritos, se julgar conveniente.
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Pode ocorrer uma segunda perícia?
CPC. Art. 437. O juiz poderá determinar,
de ofício ou a requerimento da parte, a
realização de nova perícia, quando a
matéria não Ihe parecer suficientemente
esclarecida.

Art. 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.

CPC. Art. 439. A segunda perícia rege-se pelas disposições
estabelecidas para a primeira.§ único. A segunda perícia não
substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de
uma e outra.
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Função dos peritos e técnicos 
• Identificar e dimensionar 

os danos;
• Mensurar qualitativa e

quantitativamente (população
exposta; recursos hídricos; áreas de
interesse ambiental);

• Valorar as indenizações e
recuperação da área

O terreno servia como depósito clandestino de lixo e recebia material de pelo menos duas
empresas da região. A contaminação por benzeno no Jardim das Oliveiras, em São
Bernardo, pode ter alcançado bairros vizinhos como o Batistini e Orquídeas. Segundo o
Ministério Público: “Não temos ainda a dimensão da contaminação. Os gases podem ter se
espalhado e contaminado o lençol freático.” (nov.2008)
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CPC- Art. 429. Para o desempe-
nho de sua função, podem o
perito e os assistentes técnicos
utilizar-se de todos os meios neces-
sários, ouvindo testemunhas, obten-
do informações, solicitando docu-
mentos que estejam em poder de
parte ou em repartições públicas,
bem como instruir o laudo com plan-
tas, desenhos, fotografias e ou-
tras quaisquer peças.

CPP, Art. 160. Os
peritos elaborarão o
laudolaudo pericialpericial, onde
descreverão
minuciosamente o
que examinarem, e
responderão aos
quesitos formulados.
Rubricar- art. CPP.
Art. 179 e CPC. Art.
167.

Instrução probatória- Qual o ato forma do laudo?
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• Perícia criminal (local da infração)
CPP. Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver
sido praticada a infração, a autoridade providenciará
imediatamente para que não se altere o estado das coisas até
a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com
fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. §
único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do
estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências
dessas alterações na dinâmica dos fatos.
Art. 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão
material suficiente para a eventualidade de nova perícia.
Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com
provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou
esquemas.
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Nomeação do assistente?
CPC. Art. 421. O juiz nomeará o
perito, fixando de imediato o
prazo para a entrega do laudo. §
1o Incumbe às partes, dentro em
5 dias, contados da intimação do
despacho de nomeação do
perito:
I - indicar o assistente técnico;
II - apresentar quesitos.

Prazo para apresentação de quesitos.
CPP. Art. 176. A autoridade e as partes poderão
formular quesitos até o ato da diligência.
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Assistente 
técnico

Contratado (autor e réu) nas
causas cíveis e penais.
Os assistentes técnicos são
de confiança da parte, não
sujeitos a impedimento ou
suspeição.
Elabora quesitos para que o
perito responda.
Podem acompanhar o ato peri-
cial cível e se manifestar após
o laudo no direito penal (ques-
tionar o laudo).
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Assistente técnico Criminal
CPP. Art. 159. § 3o Serão facultadas ao Ministério Público, ao
assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a
formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

§ 4o O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz
e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos
peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.

§ 5o Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes,
quanto à perícia:

I – os quesitos (...) encaminhados com antecedência mínima de 10
dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar;

II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres
em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.
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Perícia – Laudo pericial 
Descrição pormenorizada de um
fato e suas consequências. Tem
conceito ampliativo e deve
descrever detalhadamente qual-
quer fato (tributário, político,
qualquer ramo do conhecimento
humano).

É um documento destinado a
leigos.



Minicursos CRQ-IV - 2010

A química na perícia ambiental

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Instrumentos utilizados na perícia 
para apuração dos fatos

• Legislação (Padrões de qualidade)
• Pesquisa de campo
• Bioindicadores (observação)
• Pesquisa de campo: levantamento de
dados históricos, entorno e população
• Mensuração (qualitativa e quantitativa-
mente), Amostras laboratório (NBR
ISO/IEC 17025).
• Mapas e fotos (marco temporal)
• Vistoria “in loco” da área e valoração
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Legislação Decreto 8.468/76 Resolução Conama 357/05



Bioindicadores 
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Delimitação e Registro do dano
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• Valoração???
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Avaliação dos bens
CPP. Art. 172. Proceder-se-á, quando

necessário, à avaliação de coisas
destruídas, deterioradas ou que
constituam produto do crime. §
único. Se impossível a avaliação direta, os
peritos procederão à avaliação por meio
dos elementos existentes nos autos e dos
que resultarem de diligências.

Art. 173. No caso de incêndio, os peritos
verificarão a causa e o lugar em que
houver começado, o perigo que dele tiver
resultado para a vida ou para o patrimônio
alheio, a extensão do dano e o seu valor e
as demais circunstâncias que interessarem
à elucidação do fato.
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Valor indenizatório?
CPC. Art. 1.206. O arbitramento do valor da
responsabilidade e a avaliação dos bens far-se-á por
perito nomeado pelo juiz. Art. 1.010. O juiz mandará
repetir a avaliação: I - quando viciada por erro ou dolo;
Lei 9.605/98. Art. 19. A perícia de constatação do dano
ambiental, sempre que possível, fixará o montante do
prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e
cálculo de multa. § único. A perícia produzida no
inquérito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no
processo penal, instaurando-se o contraditório.
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• 1. Preâmbulo;
• 2. Exposição;
• 3. Discussão;
• 4. Conclusão.

COMPOSIÇÃO DO LAUDO 
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• Qualificação do perito
• Títulos de que é portador
• Nome da autoridade que o

nomeou
• Motivo da perícia
• Nome e a qualificação das

partes.

Preâmbulo  
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Exposição (parte mais importante)
HISTÓRICO – dado pela pessoa, ou pelo Boletim de
Ocorrência, dados do processo.

DESCRIÇÃO de fatos e ou documentos.
ÁREA: relevo, topografia, vegetação, hidrologia, solo,
áreas protegidas, vizinhança.

CONTAMINANTE: nome comercial, classe de risco,
fórmula química, quantidade armazenada, contida,
derramada e recuperada.

Informações: nº da onu e outras informações
http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/produto_
consulta.asp
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CONTAMINANTE CONTAMINANTE 
►►AfetaAfeta ecossistemaecossistema imediatamente ou ao longo

do tempo
► Um único agente químico, biológico ou radioativo
► Vários contaminantes (reação química)

► Efeito cumulativo de diferentes poluentes

Avaliação de passivo: aquisição, fusão,
locação, privatização, incorporação etc.



Minicursos CRQ-IV - 2010

A química na perícia ambiental

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

ESPÉCIE ANIMAL OU
VEGETAL AFETADA (todas as
informações, inclusive se está
em extinção). Avaliação dos
impactos causados aos seres
humanos e ao meio ambiente.
Coleta de amostras (NBR
ISO/IEC 17025), instrumentos,
local, análises, resultados
comparativos, fotos.

Discussão – quando o caso exigir 
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Conclusão
• É parte curta do laudo em

decorrência lógica da
descrição, ou seja, é a
conclusão do perito com
relação aos fatos observados
no local, resposta dos
quesitos e as conclusões
obtidas.
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• RESPONDER AOS QUESITOS-
oficiais (impressos de direito
penal). No Direito Civil, os
quesitos do juiz envolvem toda e
qualquer matéria cível, que na
eventualidade de não esclarecer
pode o juiz solicitar laudo com-
plementar. O perito responderá
os quesitos dos assistentes
técnicos, para a elaboração do
laudo.
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• DATA/ ASSINATURA-
• Na área penal e cível 1

assinatura.
• Art. 167. CPC § único

(...), aos peritos é
facultado rubricar as
folhas correspondentes
aos atos em que
intervieram.



ELABORE UM LAUDO
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1. Utilize como ilustração o
laudo ilustrativo constante
do material de apoio.
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Endereçamento - Excelentíssimo
Senhor Doutor Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Barueri,
Estado de São Paulo
Processo 090920100987
Ação civil Pública
Legitimidade ativa:Justiça Pública
Legitimidade passiva: Empresa SSS
Ltda.
(qualificada nos autos em epígrafe)

Preâmbulo
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A empresa começou suas
atividades em 1999, conforme
contrato social (fls. 8 e
seguintes) foi autuada pelo
órgão ambiental em 2005,
2006 e 2007, pelos autos de
infração nºs. 01, 02, 03, (fls.
58, 59, 60), assinou o termo de
compromisso (fls. 96). O órgão
ambiental comunicou o
Ministério Público em 2008,
posto que a empresa não
cumpriu o firmado.

2. Exposição dos fatos
(histórico; metodologia utilizada
(laudo analítico qualitativo e
quantitativo), fotos, mapas,
documentos etc.
2.1 – PROVA PERICIAL – O 
signatário foi honrado com a 
nomeação às fls. 192,  para a 
apuração técnica dos fatos.
2.2 - Ensaios realizados, 
métodos utilizados, Comparação 
dos números obtidos com a  
legislação

Fatos
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Resposta dos quesitos e
conclusão do perito
É possível a identificação
do agente? Qual a extensão
do dano? Quais os bens
atingidos? Afetou a saúde
pública? Existe perigo de
explosão? Afetou a fauna e
ou a flora? É reparável o
dano ?

3. CONCLUSÃO
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Assistente técnico do autor/ réu, elabore
quesitos, para o perito responder no
laudo.
É possível a identificação do agente?
Existiu dano comprovadamente?
Quais foram os danos?
São reparáveis parcial ou totalmente?
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/doc
s/quesitos_para_pericia_ambiental.pdf
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Quesitos impertinentes???
CPC.Art. 425. Poderão as partes
apresentar, durante a diligência,
quesitos suplementares. Da juntada
dos quesitos aos autos dará o escrivão
ciência à parte contrária.

CPC. Art. 426. Compete ao juiz:
I - indeferir quesitos impertinentes;
II - formular os que entender necessá-
rios ao esclarecimento da causa.
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Quem paga?
CPC. Art. 33. Cada parte pagará a
remuneração do assistente técnico
que houver indicado; a do perito
será paga pela parte que houver
requerido o exame, ou pelo autor,
quando requerido por ambas as
partes ou determinado de ofício
pelo juiz.

CPC. Art. 27. As despesas dos atos
processuais, efetuados a
requerimento do Ministério Público
ou da Fazenda Pública, serão
pagas no final pelo vencido.
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Qual é a forma de pagamento?
CPC. Art. 33. § único. O juiz poderá
determinar que a parte responsável pelo
pagamento dos honorários do perito
deposite em juízo o valor correspondente a
essa remuneração.

O numerário, recolhido em depósito
bancário à ordem do juízo e com correção
monetária, será entregue ao perito após a
apresentação do laudo, facultada a sua
liberação parcial, quando necessária.
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Inadimplemento?

• CPC. Art. 585. São
títulos executivos
extrajudiciais: VI - o
crédito de perito quando
as custas, emolumentos
ou honorários forem
aprovados por decisão
judicial;
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Quem pode ser Perito ?
CPP “Art. 159. (...)
Perito oficial, portador de
diploma de curso
superior.
§ 1o Na falta de perito
oficial, o exame será
realizado por 2 (duas)
pessoas idôneas,
portadoras de diploma
de curso superior, na
área e habilitado

• CPC Art. 145. Quando a prova do fato
depender de conhecimento técnico ou
científico, o juiz será assistido por
perito

• § 1o (...) nível universitário, inscritos no
órgão de classe competente

• § 2o Os peritos comprovarão sua
especialidade na matéria sobre que
deverão opinar, mediante certidão do
órgão profissional em que estiverem
inscritos.

• § 3o Nas localidades onde não houver
profissionais qualificados (...) indicação
dos peritos será de livre escolha do juiz.
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Não poderão ser peritos
CPP. Art. 279.
I - os que estiverem sujeitos à
interdição de direito;
II - os que tiverem prestado
depoimento no processo ou
opinado anteriormente sobre o
objeto da perícia;
III - os analfabetos e os
menores de 21 anos.
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Pode ser substituído? 
CPC. Art. 424. I - carecer de
conhecimento técnico ou cientí-
fico; II - sem motivo legítimo,
deixar de cumprir o encargo no
prazo que Ihe foi assinado. O
juiz comunicará a ocorrência à
corporação profissional, poden-
do, ainda, impor multa, fixada
tendo em vista o valor da causa
e o possível prejuízo decorrente
do atraso no processo.

O impedimento de-
corre da relação de
interesse dele com o
objeto do processo.
A suspeição decorre
do vínculo do perito
com qualquer das
partes.
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Impedimento
CPP.Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no
processo em que:
I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou
afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive,
como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público,
autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções
ou servido como testemunha;
III - tiver funcionado como juiz de outra instância,
pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou
afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for
parte ou diretamente interessado no feito.
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Suspeição (suspeito)
CPP. Art. 280. É extensivo aos peritos a suspeição dos juízes.
CPP. Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser
recusado por qualquer das partes:
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver
respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso
haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o
terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que
tenha de ser julgado por qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no
processo.
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Consequências 
• CPP. Art. 112. (...) os

peritos (...) abster-se-ão
de servir no processo,
quando houver incompa-
tibilidade ou impedimento
legal, que declararão nos
autos.

• CPP. Art. 105. As partes
poderão também argüir de
suspeitos os peritos (...)

• (exceção de suspeição).

CPC. Art. 138.
impedimento e suspei-
ção: perito § 1o A parte
interessada deverá ar-
güir o impedimento ou
a suspeição, em peti-
ção fundamentada, ou-
vindo o argüido no pra-
zo de 5 (cinco) dias.



Minicursos CRQ-IV - 2010

A química na perícia ambiental

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal

Pode se recusar a realizar a perícia criminal?

CPP. Art. 277. O perito nomeado
será obrigado a aceitar o
encargo, (...) multa (...), salvo
escusa atendível.
Incorrerá na mesma multa o
perito que, sem justa causa, a)
deixar de acudir à intimação ou
ao chamado da autoridade; b)
não comparecer no dia e local
designados para o exame; c)
não der o laudo, ou concorrer
para que a perícia não seja feita,
nos prazos estabelecidos.

CPP. Art. 278. No caso
de não-comparecimento
do perito, sem justa
causa, a autoridade
poderá determinar a sua
condução.
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Pode se recusar a realizar a perícia?
• CPC. Art. 423. O perito pode escusar-

se (art. 146) ou ser recusado por
impedimento ou suspeição (art. 138,
III); (...) procedente a impugnação, o
juiz nomeará novo perito.

• CPC. Art. 146. O perito tem o dever (...)
diligência; pode, todavia, escusar-se do
encargo alegando motivo legítimo.
§único: A escusa será apresentada
dentro de 5 dias, contados da intimação
ou do impedimento superveniente, sob
pena de se reputar renunciado o direito
a alegá-la (art. 423).
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Prazo (laudo)? 
CPC. Art. 433. O
perito apresentará
o laudo em cartó-
rio, no prazo fixado
pelo juiz, pelo me-
nos 20 (vinte) dias
antes da audiên-
cia de instrução e
julgamento.

CPC. Art. 178. O prazo,(...)
não se interrompendo nos
feriados. Férias ou recesso
forense suspendem o prazo
Processual (art. 179). A
contagem do prazo exclui o
dia do começo e inclui o final
(art. 184). Considera-se
como data da publicação o
primeiro dia útil seguinte ao
da divulgação da informação
no Diário Oficial.
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Qual o prazo no criminal para o 
laudo?
CPP. Art. 160. §único. O
laudo pericial será, elabo-
rado no prazo máximo de
10 dias, podendo este pra-
zo ser prorrogado em ca-
sos excepcionais, a reque-
rimento dos peritos.
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PARECERES (s.m). Opinião
expressa em resposta a uma
consulta. Juízo técnico sobre
questão jurídica ou administrativa,
emitido em processo por jurista,
órgão do ministério público, ou
funcionário especializado.

PARECERES (consultores)– É uma
resposta dada a uma consulta feita,
é extra oficial, quem vai contestar o
técnico cientifico é a parte contrária.

Documentos legais- Pareceres: 

• CPC. Art. 433. § único.
Os assistentes técni-
cos oferecerão seus
pareceres no prazo
comum de 10 (dez)
dias, após intimadas
as partes da
apresentação do laudo.
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Divergências
Apresentação do LAUDO até 20 dias

antes da audiência

Impugnação- 10 dias da intimação da apresentação 
do laudo do perito
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Podem as partes questionar?

CPP. Art. 159 § 5o Durante o curso do processo judicial,
é permitido às partes, quanto à perícia:

I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a
prova ou para responderem a quesitos, desde que o
mandado de intimação e os quesitos ou questões a
serem esclarecidas sejam encaminhados
com antecedência mínima de 10 dias, podendo
apresentar as respostas em laudo complementar;

II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar
pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser
inquiridos em audiência.
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Pode ser intimado para depor?

CPC. Art. 435. A parte,
que desejar esclareci-
mento do perito e do as-
sistente técnico, requere-
rá ao juiz que mande in-
timá-lo a comparecer à
audiência, formulando
desde logo as perguntas,
sob forma de quesitos.
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Audiências
CPC. Art. 435. § único. O perito e o assistente técnico só
estarão obrigados a prestar os esclarecimentos (...), quando
intimados 5 dias antes da audiência.

Art. 452. As provas serão produzidas na audiência nesta
ordem:

I - o perito e os assistentes técnicos responderão aos
quesitos de esclarecimentos, requeridos no prazo e na forma
do art. 435;

II - o juiz tomará os depoimentos pessoais, 1º autor 2º réu;

III – depoimento das testemunhas arroladas pelo autor e pelo
réu.
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Na audiência de instrução criminal

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser
realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à
tomada de declarações do ofendido, à inquirição das
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa,
nesta ordem, (...), bem como aos esclarecimentos dos
peritos, (...) interrogando-se, em seguida, o acusado.

§ 1o As provas serão produzidas numa só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias.

§ 2o Os esclarecimentos dos peritos dependerão de
prévio requerimento das partes.
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• CPC. Art. 147. O perito que, por dolo ou culpa, prestar
informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que
causar à parte, ficará inabilitado, por 2 anos, a funcionar em
outras perícias e incorrerá na sanção penal.

Responsabilização  Civil Perito 

►CC. Art.186: “aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligêncianegligência ou imprudênciaimprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

►Art.927. “Aquele que, por ato ilícito (...), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.” (ART)
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Responsabilização  Penal perito
CP. Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou
negar ou calar a verdade, perito, :
Pena - reclusão, de 1 a 3 anos +
multa. § 1o As penas aumentam-se
de 1/6- 1/3 se o crime é praticado
mediante suborno ou se cometido
com o fim de obter prova destinada a
produzir efeito em processo penal ou
civil em que for parte entidade da
administração pública direta ou
indireta. Art. 343(oferecer $) 3-4 anos
reclusão.

•Lei 3.688/41
(Contravenção penais).
•Art. 47. Exercer
profissão ou atividade
econômica ou anunciar
que a exerce, sem
preencher as condições
a que por lei está
subordinado o seu
exercício: Pena – prisão
simples, de 15 dias a 3
meses, ou multa.
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• FALSIDADE IDEOLÓGICA (assistente)
► CP. Art. 299 - Omitir, em documento público

(reclusão: 5 anos + multa), ou particular (Reclusão: 3
anos+ multa), declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.

► Art. 61- Agravam a pena g) com abuso de poder ou
violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério
ou profissão;
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Administrativo- Conselho de Classe
A responsabilidade técnica não se restringe ao
horário de trabalho do Profissional. Vige 24 horas
por dia. Caso ocorra um acidente na empresa ou
com um produto/serviço e fique caracterizado que a
causa foi a negligência do Responsável Técnico, ele
poderá ser processado civil e criminalmente pelas
vítimas de seu erro. No âmbito do CRQ-IV, poderá
ser multado e responder a processo administrativo
por infração ao Código de Ética. A pena máxima
prevista é de suspensão de até um ano do direito de
exercer a profissão.
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Credenciamento
Perito na Justiça Federal,
Estadual e Fazenda Públi-
ca: o profissional deverá
encaminhar-se a cada Va-
ra Judicial e se inscrever,
exceto nas Varas de Aci-
dente do Trabalho, que
possuem uma Divisão es-
pecífica para Perícias Aci-
dentárias na área médica.
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PROVIMENTO Nº 797/2003 art. 2º
• 1. Currículo (...) formação profissional, qualificação técnica ou

científica, experiência e áreas de atuação para as quais esteja
efetivamente apto e e-mail por meio do qual será intimado.

• 2. Declaração, (...) de que não tem vínculo de parentesco
sanguíneo, por afinidade ou civil por linha ascendente,
descendente ou colateral, até quarto grau, com o (s) juiz (es) e
servidores da unidade judiciária em que há de atuar.

• 3. Cópia de certidões dos distribuidores cíveis e criminais das
comarcas da capital e de seu domicílio, relativas aos últimos dez
anos;

• 4. Declaração de que não se opõe à vista de seu prontuário pelas
partes e respectivos advogados e demais interessados a critério
do Juiz;

• 5. Outros documentos, a critério do Juiz. Disponíveis e atualizáveis
a cada dois anos
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Referências: livros para baixar  

Gestão integrada de resíduos sólidos. http://www.resol.com.br/cartilha4/manual.pdf 

Manual de gerenciamento de resíduos (SEBRAE). www.firjan.org.br. 

Técnicas de avaliação de agentes ambientais 
http://www.higieneocupacional.com.br/download/manual-SESI.pdf 

Boas práticas no abastecimento de água 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/boas_praticas_agua.pdf 

Selo Casa Azul 
http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/desenvolvimento_urbano/gestao_ambiental/Guia_Selo_Ca
sa_Azul_CAIXA.pdf 

Guia de sustentabilidade da Caixa Federal - Avaliação Ambiental de Terrenos com Potencial 
de Contaminação. 
http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/desenvolvimento_urbano/gestao_ambiental/Guia_caixa_pa
ra_sustentabilidade_ambiental.pdf 

Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis - 2003.  VER ANEXO VII. 
http://www.gerenciamento.ufba.br/Downloads/GUIA_CETESB.pdf  

Manual de produtos químicos. http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/g_tecnico.pdf 

Economia verde. http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/economiaVerdeCompleta.pdf 

Alternativas tecnológicas – gestão ambiental. 
http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/desenvolvimento_urbano/gestao_ambiental/CEIVAP_Gest
ao_integrada_recursos_hidricos.pdf 

Reciclagem de entulho para a produção de materiais de construção. 
http://www1.caixa.gov.br/download/asp/download.asp?subCategId=323&CategId=90&subCategla
yout=Gestão Ambiental&Categlayout=Desenvolvimento Urbano 

Manual de gerenciamento de áreas contaminadas. 
http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/manual.asp  

Orientações para os consumidores de saneantes: www.anvisa.gov.br/saneantes/cartilha.htm 

Legislação concorrente em meio ambiente. 
http://www.pm.al.gov.br/intra/downloads/leg_concorrente_meio_ambiente.pdf 

Largo Padre Péricles, nº 145, cj. 24, Perdizes, São Paulo-SP, CEP 01156-040 
E-mail: suely@suelydecamargo.adv.br / suelydecamargo@terra.com.br         
Tel.: +55 11 3662-3652  Tel./Fax: 3667-3606   Cel.: 9666-4119 
www.suelydecamargo.adv.br 
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Consultas para legislação, normas técnicas, tecnologias e informações socioambientais, de 
Sustentabilidade e construção civil. 
http://sustentabilidade.bancoreal.com.br/biblioteca/Documentos/lL%C3%A2mina%20obra%20sust
ent%C3%A1vel%20Real.pdf 

Quesitos para perícia ambiental 
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/quesitos_para_pericia_ambiental.pdf  

Ação Civil Pública insira no google: Por meio do processo administrativo nº 5301.5599/1998-1  

Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas – CETESB (Decisão de Diretoria 
nº 103/2007/C/E) (40 páginas). Dispõe sobre o procedimento para gerenciamento de áreas 
contaminadas. TODAS AS FONTES DE CONTAMINAÇÃO EXCETO POSTOS E SISTEMAS 
RETALHISTAS DE COMBUSTÍVEIS 
http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/proced_gerenciamento_ac.pdf 

Decisão de diretoria Nº 263/2009/P, de 20 de outubro de 2009.Dispõe sobre a aprovação do 
Roteiro para Execução de Investigação Detalhada e Elaboração de Plano de Intervenção em Postos 
e Sistemas Retalhistas de Combustíveis 
http://www.cetesb.sp.gov.br/Tecnologia/camaras/05_camaras.pdf 

Decisão de diretoria Nº 195-2005- E, de 23 de novembro de 2005. Dispõe sobre a aprovação dos 
Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2005, em 
substituição aos Valores Orientadores de 2001, e dá outras providências. 
http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/relatorios/tabela_valores_2005.pdf 

Resolução SMA 05/97, de 07-01-97. Institui o compromisso de ajustamento de conduta ambiental, 
com força de título executivo extrajudicial, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, da 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB e da Fundação para a Conservação 
e a Produção Florestal do Estado de São Paulo - Fundação Florestal, e dá providências correlatas. 
http://www.ipef.br/legislacao/bdlegislacao/detalhes.asp?Id=1179 

Laudo pericial 1. http://www.campeche.org.br/denunciat/laudo.pdf 

Laudo pericial 2. http://www.exatec.unisinos.br/~gonzalez/aimp/ex_laudo2.doc 

Laudo pericial 3: http://www.ibape.org.br/downloads/XI-cobreap/Trab03.PDF 
 
Laudo pericial 4: 
http://www.mp.go.gov.br/nat_sucroalcooleiro/Documentos/documentos_art/15.pdf 
 

Deliberação CSDP nº 92, de 29 de agosto de 2008. Dispõe sobre o pagamento, pelo Fundo de 
Assistência Judiciária - FAJ, de peritos que atuem nos feitos de natureza cível em que partes são 
beneficiárias da assistência judiciária gratuita. http://www.apejesp.com.br/deliberacao92.htm 

  



                                                                                     
 

Minicursos CRQ-IV – A Química na Perícia Ambiental – Material de apoio 

                                                             Apoio – Caixa Econômica Federal Página 3 
 

 
PETIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CIVIL DO FORO________DA 
COMARCA DE SÃO PAULO, 

Processo nº 

Autor: 

Réu: 

                                               X devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado supra 
assinado, vem a presença de Vossa Excelência, nos autos da Ação Civil Pública, que move a Justiça 
Pública, indicar como assistente técnico Y (qualificação) que apresenta os seguintes quesitos: 1......2..... 

                                               Protesta-se pela apresentação de quesitos suplementares para 
esclarecimentos necessários, para que os fatos sejam devidamente apurados, bem como pela oitiva do 
perito e assistentes técnicos em audiência.  

Nestes Termos, 

pede Deferimento. 

(local/ data) 

  

ADVOGADO- OAB/SP 

 
 



Minicursos CRQ-IV – A Química na Perícia Ambiental – Material de apoio 

 Apoio – Caixa Econômica Federal Página 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     
 

Minicursos CRQ-IV – A Química na Perícia Ambiental – Material de apoio 

                                                             Apoio – Caixa Econômica Federal Página 5 
 

POLUIÇÃO HÍDRICA 

Qual a localização, nome, e horário de funcionamento do empreendimento objeto de perícia? 

Identificar e qualificar o(s) proprietário(s) e eventual possuidor. 

Descrever quais atividades são exercidas in loco. 

As atividades desenvolvidas no local foram precedidas de licenciamento ambiental? Se 
afirmativa a resposta, quando foi ou foram obtidas as respectivas licenças pelo 
empreendedor? (Juntar cópia) 

A validade das licenças ambientais concedidas ficou subordinada ao cumprimento de 
condicionantes? Quais? 

Essas condicionantes foram cumpridas nos prazos prefixados? 

O empreendimento cumpre todas as exigências técnicas quanto à instalação e 
funcionamento/operação? 

O empreendimento cumpre as disposições constantes das normas sanitárias pertinentes à 
atividade desenvolvida? 

O empreendimento lança resíduo, efluente, produto ou subproduto químico ou poluente em 
curso d’água? Especificar. 

Identificar o curso d’água no qual é realizado o lançamento, indicando, ainda, a classificação 
de suas águas. 

O empreendimento possui outorga do IGAM para o lançamento de resíduo, efluentes, 
produtos ou subprodutos químicos no curso d’água referido no item anterior? 

Os efluentes, resíduos, produtos ou subprodutos químicos lançados no curso d’água são 
submetidos a prévio tratamento? Justificar. 

O lançamento de resíduo, efluente, produto ou subproduto químico no curso d’água indicado 
no item anterior é realizado em conformidade com os padrões estabelecidos na Deliberação 
Normativa nº 10/86 do COPAM? Justificar. 

Relacionar todo e qualquer risco e dano ambiental direto e indireto ao meio antrópico, 
decorrentes do lançamento, pelo empreendimento periciado, de resíduo, efluente, produto ou 
subproduto químico ou poluente no curso d’água, principalmente no que se refere à saúde e 
incolumidade pública. 

Relacionar todo e qualquer risco e dano ambiental direto e indireto aos meios físico (solo, ar e 
água), e biótico (fauna aquática, fauna terrestre, vegetação ciliar etc.), decorrentes das 
atividades desenvolvidas pelo empreendimento periciado, bem como do lançamento, por esse 
empreendimento, de resíduo, efluente, produto ou subproduto químico ou poluente no curso 
d’água. 

Quais as intervenções necessárias para a reparação dos danos ambientais causados? 
Especificar. 
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Quais as medidas adotadas pelo Poder Público em razão dos fatos? Pormenorizar, inclusive 
anexando cópia de eventuais autos de infração e imposição de penalidade. 

Caso seja impossível tecnicamente a recomposição total ou parcial da área degradada, 
apresentar estimativa/valoração pecuniária dos diversos impactos causados – direta e 
indiretamente – ao meio ambiente. 
 
Tecer outras considerações que entender necessárias. 
 
 


