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Bel0 IIl'lIzontc. 15 dc março de 1996

Emincnte Juiz.

/
I

Para conhecimento de Vossa Excelência, silvo-me deste para encaminhar cópia de orícl(.) recebido da
/\"O:;0ciaçno de Peritos Judiciais de tvlínas Gerais e do dC'PllCho a ele alusivo.

A0 CllsCj0. arresent0 a V.Exa. protestos de estima e ct'nsideraç5o.
1\ h:'n(il)~atllcl1lc.

GABRIEL DE FREITAS tvlENDES
Juiz Corregedor

[',oces", TRT-SCR-PP-2Ii96

\'istos

Os itcns "<l" e "b" do pedido nào podem ser deferidos. Resultam cm obrigação dc alguém se associar a uma

cntidadc. o que é "cdado pela Constituiçào da República

Rclati"a111cllte ao item "c". até entendo que a rro\'idência po"a rcsultar lia melhoria do IIÍ\-el dos

profissionais que atuam com0 peritos nesta Justiça.

A~~i11l :-,cndo. dê-l'c ciêncin da postulaç,lo (alínea c) a()s eminentes JuLfcs da Regiilo para que, se também

,i,lulnblalem beneficio para a Instituição, atendam à solicitação da requerentc.

Ilclt' 11,'riwnte. 15 dc março de 1996.

GABRIEL DE FREITAS f\IENDES
Juiz Conegedor

Belo 1101171'ntc. 117 de março de 1996.

~fc,ili<:;,illl() Juiz Conegedor

,\ ;\SSOL/;\Ç",\O DOS PERITOS JUDICIAIS DE MINAS GERIAS - ASPEJUDI - está comcmorando 20 anos de
(",i,têncill... e conglcga pcrito~ judiciais das seguintes áreas profissionais: Administradores de Empresas. Contadores,
[cOIl('nl1q~,. Engenheiro,. Grafotécnicos e Médicos. contaml0 em seu quadro inclusi"e com esreci~"sta em
re~Ii,~çàl' ele tcste de DNA p~ra detenllinação de paternidade .

•
11INçórs ll.\ ,\SPEJUDI

fJaçicamcntc atlHlIllOS lias seguintes frentes em relação aos Peritos Associados:

qU(llldo da io<:;el"iç50, ex.aminamos a situação do candidato junto ao Conselho de classe competente. c somente
Irgl'-lrmllos aqueles em situação regular e obser\'ados rigorosamente os ditames legais;
qualquer conlll1lÍcação de inegularidade cometida pelo Perito i\ss0ciado. que nos é enviada pelos Juízes.
Athpg:1dl"lS ou pnlle nO$ ~llIlos. dá início a uma sindicância para formação de processo a ser encaminhado à
Câ111ara d~ I~tica:
a decIs::io da Câmara de I~lica é encaminhado ao Juiz que csti\'cr julgando a ação. e ao rcspccli\'o Conselho onde
rst,l I C'!!i~lI11d() (l Perito:
I'ento e~l ,ituaçfj0 ilTegular tem scu lIomc excluído do nOSS0 quadro de associados;
Como ft1nna de mantermos os colegas atualizados. publicamos um Boletim com matérias técnicas (elaboradas
1'('1' .1l1í7(,~ c Pcrillv .. mais experientes). nltcraç0es na 1egislrtçfio. rcsposl:1S ri consultas feilas n Órgflos Públicos.
!lId,' de nL"hr>i\t' intelesse ptofissional. pois como é sabitlo, a "Cadeira Pericia"'. nào faz parte do CUIriculo da
fl1'andc maioria das nossas raculdades:
Os Pentos Associados. recebem aind~ uma carteira de idcntlficaçiío. e podem requiSItar junt0 a ASPEJUDI selos
para selem afi:'\ados nos laudos, selo este somente fonlccido aos que estão em situação regular
i\ /\SI'EJUDI deselwoheu lima planilha que subsidia Peritos e Juízes na estimativa d0s honorários a serem
cobrado". \jo;;':1Ildo coibir eventuais abusos. Esta planilha é fornecida a lodos os Zlssociados c no Juiz que a

soliCitar.

/\"i111. em nO"a 111lldeqa opinião. prestamos Ulll selTiço aos Juizes (se1l1prc ass0berbados de trabalho pela avalanche
de procc"o, que chcgam à, suas màos todos os dias), colocando à sua dIsposição um corpo de profIssionais integros,
competentes e aplos ao exercício profiSSionaL e aos nossos associados, alraYÉs do Boletim Técnico. reciclamos seus
c()llhccimcnh,)o;; lc\tlndo-Ihes sempre a melhor e mais correia informação para seu constante aperfeiçoamento técnico.
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Elll audiêllcia com o [:\IllU, SI". Desembargador f'vlúrcio Ari:-:teu f\.lülllcilo de Barros, I\1i\1. Presidente do rgrégio
rnbunal de JustIça do Estado de Minas Gerais, ti\CIllOS oportunidade de debater di\"ersas questões da relação
Pentel Juíz cum ênfnse sobre a qualincaçào das pessoa~ que \'em sendo nomeadas para elabol<l~-ào ele Laudos, sem a
dC\lda cOlllpctcllcia. resultando trabalho de baixo valor t~cllico_

ü l:mlncllle Dc,cmbalgador, sellshel ao problema, determinou que se fizesse o recadastramento de todos os peritos
e que a IWlneaçiio de peritos rccaia em prolissional habilItado. escolhido entre aqueles purtadorcs de diplollla de
CUl~O superior, lt..'gularlllente inscrito no Órgão de Classe,

i'\O~S(J P[DIDO

l\lll ....idClandp que a medida le"e catátcr moralizador e de clc\-a\-ão da qualidade técnica dtls trabalhos periciai",
\ inll's ,,,lIcitai de V.E"•.seja estudada a viabilidade da a(k,çào de Idêntico eadastro na Just,,;a do Ilaballro.
detclminandu aos ~ 1~1. Juizes das Juntas de Conciliação e Jultcalnento da Capital e Interior quc.

ai l'll""CIIl a t'\lglI dos pelilOs em seus laudo~, a indiGI)'àü dl\ IlÚlllCrO de Icgislro na I\SPEJUlJl:
h) seja ali,ado no Laudo Pencial o selo da i\SPE.lUIJI, Indicat;\() da legular situa,"o do I'ellto:
c) CIl\ leJll pala 3 /\SPEJUU! a rc1açüo dos periLos que c;·tcJo atuando n~s Juntas de Conclliaç<l1J c Julgamento_

t\ at!uçí:l() Ut.!" uuas plimeira"i medidas aqui c1cllcadas. sl'rú falos preponderante 1\0 sentido de as~cgurar aus J\If\1.
Juíl(.''', que l'"tZlu Illll11l'ando plt\lis~iun;:IIS habilitados ao l':\crdciu da funçJo de perito,

,\ .\SI'UUDI (lloca-se desde.in à disposição de V. Exa. pala de pos,e da relação dos Peritos (item "c"). Ir'l\cndo
íl\t('I(' ....~c dL'..;:-:;a~1[\1. CorrcgeJoria. IIlrormar aqueles que se encolltram em situação irregular poc

(a) lIll"apal-idalk Il'CHica:
(b) oCPlrência de qualqucl tipo de puni<;ão que lhe lellha :;ido aplicada_ que importe na slI"pcns;}o do (''-c!"CÍLio

pH)lis..;; itlll\l I:
(e) ~11l~0Ilcia tlll lL'gi~tlO pn,lis~iollal.

raJllb('1II go.;;ti.llíallhls ue receber informações sobre quaisquer irregularidades cometiuas no e\.crcíeio da função pelos
IH)";;~P" ,\ S~ll( I;'ldl)~. para que po:-;salllOS tomar as prov idcnc \'-1:'0 ~;alleadoras cab h eis.

J\lltccipanoo ilglôldccilllcntos peJa ;:l1cnçJo que nos é dispcll'~~HI<l.c colocando-IHls Ú iuteila dispo"içüu de V 1'''1 para
JlI c"llIl-l hc 111fOI 111<I<r'lks ildiclOllais que ju Igar oportunas, aji! C';Cllt<lIllUS IlOS"-''-'S CO! diais ~allda~-l)C~ c subscl C\C'1ll0- !lOS,

,\ tC11(J( "";"I.lente,

\\'!\L II R RUl ),,[\'[LI COU IINIIO
IJ1c ....idcll1t
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