
 



Curso 
"Perícias Judiciais e Assistência Técnica - Aspectos Gerais para as Áreas de 
Arquitetura e Urbanismo e Engenharias" 
 
 
Objetivo 
 
Apresentar uma visão geral de conceitos e de procedimentos básicos relacionados à 
prova pericial, ao perito e ao assistente técnico, aplicáveis na realização das perícias 
judiciais e extrajudiciais e na elaboração de laudos e pareceres técnicos nas área de 
arquitetura e urbanismo e das engenharias. 
 
 
Público Alvo 
 
Arquitetos, Engenheiros e demais profissionais de 3º grau com registro no CAU e/ou no 
CREA, que atuam ou têm interesse em atuar como peritos judiciais ou assistentes 
técnicos junto ao Poder Judiciário. 
 
 
Carga horária 
 
23 horas 
 
 
Local, datas e horário 
 
O curso será realizado no IBAPE-RJ - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, Av. Rio Branco, 173, sala 402, Centro, RJ, nos 
seguintes dias: 
 

6a feira, 18/05/2018, de 17:00h às 21:30h 
Sábado, 19/05/2018, de 09:00h às 17:00h 
6a feira, 25/05/2018, de 17:00h às 21:30h 
Sábado, 26/05/2018, de 09:00h às 17:00h 

 
 
Programa 
 

 Definições 
 A Prova Pericial no Código de Processo Civil 
 O Perito como Auxiliar da Justiça 
 Exigências Legais e Atribuições Profissionais do Perito e dos Assistentes Técnicos 
 Código de Ética Profissional 
 Atuação, Deveres, Obrigações e Responsabilidades do Perito e dos Assistentes 

Técnicos 
 Sanções pelo Descumprimento de Obrigações 
 Suspeição, Impedimento ou Recusa do Perito 
 Tipos de Perícias mais comuns na área de Engenharia/Arquitetura 
 Quesitos: apresentação de quesitos, prazo para apresentação de quesitos, quesitos 

novos, quesitos suplementares, quesitos de esclarecimento, quesitos impertinentes, 
impugnação de quesitos 

 Elaboração de Laudos e Pareceres Técnicos: coleta de dados, fundamentação, 
estrutura e conteúdo mínimo dos laudos 

 Esclarecimentos do Perito 
 Depoimento do Perito em Juízo 
 Requerimento de nova perícia 
 Nulidade da Perícia 



 Honorários Periciais: tabelas de honorários, pretensão do Perito, impugnação dos 
honorários pelas partes, justificativas do perito, fixação e arbitramento de 
honorários pelo Juiz, responsabilidade pelo pagamento dos honorários, serviços 
complementares necessários à perícia 

 Gratuidade de Justiça: ajuda de custo, inversão do ônus da prova, possibilidade do 
perito receber honorários quando deferida a gratuidade 

 Tipos de petições do Perito 
 
 
Expositores 
 
Adriana Roxo Nunes de Oliveira, Arquiteta e Urbanista 
Antero Jorge Parahyba, Engo Civil 
 
 
Material Didático 
 
O materiao do curso será fornecido em arquivos eletrônicos 
 
 
Inscrições 
 
Inscrições e toda a comunicação acerca do curso serão realizadas somente através do e-
mail ibaperj@terra.com.br 
 
 
Dados para inscrição 
 
Nome: 
Formação: 
Identidade: 
CPF: 
Endereço: 
Bairro: 
Cidade: 
CEP: 
Tel.: 
E-mail: 
Empresa: 
 
 
Informações adicionais 
 
As vagas são limitadas. 
 
As inscrições se encerram na data-limite de 15/05/2018. 
 
Excepcionalmente, desde que existam vagas disponíveis, serão aceitas inscrições após a 
data-limite. 
 
A data-limite não garante a disponibilidade de vagas, sendo recomendável a efetivação 
da inscrição com antecedência. 
 
O curso é ministrado a turma aberta, formada por adesão de interessados, dependendo 
da inscrição de um número mínimo de participantes para sua realização. Na hipótese de 
quorum insuficiente, impossibilidade de comparecimento dos professores ou outros 
imprevistos, a Coordenação do curso se reserva o direito de cancelar o curso. 
 



Na hipótese de cancelamento, os inscritos serão avisados, através de mensagem 
eletrônica. 
 
Em caso de cancelamento, haverá reembolso integral do valor pago. 
 
No caso de remanejamento de data do inicio do curso, a Coordenação, mediante 
solicitação do inscrito, poderá cancelar sua inscrição e fazer o reembolso integral do 
valor pago. 
 
As confirmações de inscrição serão enviadas, por mensagem eletrônica. 
 
Sem prejuízo da confirmação enviada por mensagem eletrônica, recomenda-se que o 
inscrito entre em contato para confirmar a realização do curso. 
 
Toda e qualquer comunicação a respeito do curso será encaminhada, somente, através 
de mensagens eletrônicas, razão pela qual o participante deve manter seu cadastro 
atualizado. 
 
O certificado será concedido ao participante que obtiver 75% da frequência. 
 
 
Investimento 
 

Valor Normal 
após 09/05/2018 

Valor Promocional 
até 09/05/2018 

Associados Não Associados Associados Não Associados 
R$ 780,00 R$ 1.170,00 R$ 660,00 R$ 960,00 

 
Obs.: o valor para "associados" é reservado aos associados dos IBAPEs de qualquer 
unidade federativa que estiverem comprovadamente quites até a data de inscrição. 
 
As inscrições somente estarão confirmadas mediante pagamento. 
 
O valor promocional é assegurado, somente, para pagamentos efetuados até o dia 
09/05/2018. Solicitações de inscrição realizadas até 09/05/2018 sem efetivação de 
pagamento até essa data não gozarão do benefício do valor promocional. 
 
Na hipótese de desistência, o cancelamento da inscrição deverá ser solicitado através de 
comunicação enviada por mensagem eletrônica para o IBAPE-RJ, estando sujeito às 
seguintes condições: 
 
a) o inscrito poderá solicitar o cancelamento da inscrição até 7 (sete) dias antes do início 
do curso, havendo nesse caso a devolução integral do valor pago; 
 
b) nos casos de cancelamentos solicitados após esse prazo ou de não comparecimento 
sem comunicação à Coordenação do curso, não haverá devolução do valor pago. 
 
 
IBAPE-RJ 
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do 
Estado do Rio de Janeiro 
 
Av. Rio Branco, 173  /  4º pavimento, Centro - Rio de Janeiro, CEP 20.040-007 
 
 
Site:   www.ibape-rj.org.br 
Facebook:   @ibaperj 
Eventos:   https://www.dropbox.com/sh/n6u9gufr2lzc0qv/AADSKz_9wy3O8IcYB-ggBpXVa?dl=0 


