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A  estrutura  da  Secretaria  de  Apoio  Pericial/PGR,

muito  mais  que  por  contingências  gerenciais  e

administrativas,  foi  imaginada  a  partir  de nossas

intrínsecas  restrições  cognitivas  ante  o  multifacetário

conteúdo dos temas submetidos aos órgãos ministeriais.

Sua  maior  virtude  consiste  em  reunir  experts das

mais distintas áreas do conhecimento  que oferecem, a

um só tempo, olhar especializado em assuntos técnico-

científicos e uma visão diferenciada quanto aos impactos

de  eventual  posicionamento  do  membro  tomador  de

decisão. 

Nesse sentido, em que pese nossa recente história,

no afã de prestar contas acerca do trabalho desenvolvido                      Foto: Antônio Augusto/Secom

há pouco mais de um ano de criação  da Secretaria, e de, a um só tempo, disseminar  aos

usuários nossos serviços, será lançada série com sete boletins informativos – sendo seis deles

abordando cada uma das áreas temáticas que atualmente existem na estrutura da Seap e o

sétimo sobre as parcerias e convênios firmados pela Secretaria. 

Com  vídeos  dos membros  responsáveis  pela  condução  dos  feitos,  e  entrevistas dos

Analistas do MPU/Perícia que atuaram no caso, tais prospectos contarão casos concretos de

grande  repercussão para o MPF em que a  expertise de um perito abriu  caminhos para a

atuação finalística ministerial, destacando-se a importância da conjugação de esforços técnicos

e jurídicos para melhor desempenho da instituição.  Apresentaremos ainda dados estatísticos

de nossa atuação, bem como síntese dos sistemas postos à disposição dos gabinetes que

fazem também interlocução com esta Seap. 

Espero que todos apreciem a leitura!!

ELIZABETH MITIKO KOBAYASHI

Procuradora Regional da República 

Secretária de Apoio Pericial



Fórmula facilita cálculo de multa e indenização pelo 

excesso de carga em rodovias

Irregularidade praticada por empresas danifica o patrimônio público, além de

comprometer o erário, gerando gastos adicionais ao Estado 

Uma fórmula de cálculo desenvolvida pela Secretaria de Apoio Pericial (Seap) tem ajudado

procuradores de todo o país no combate ao excesso de carga nas estradas, prática comum de

algumas empresas, que causa sérios danos ao patrimônio e ao erário público, além de gerar

prejuízos  concorrenciais.  A metodologia,  cada vez mais  aceita  nos Tribunais  brasileiros  foi

desenvolvida pela assessoria temática de Combate à Corrupção da Seap, dado os prejuízos

que a prática irregular gera aos cofres públicos e à sociedade em geral. 

As rodovias brasileiras respondem por 60% de toda a carga transportada no Brasil  e é

comum o transporte de produtos pesados acima do limite para o qual o veículo ou a estrada

foram projetados. No intuito de combater a prática irregular, que compromete a segurança dos

cidadãos e a durabilidade das estradas, o Ministério Público Federal (MPF) atua em parceria

com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal de forma a identificar as empresas que

cometem  esse  tipo  de  infração,  para  aplicar  multas,  propor  a  assinatura  de  Termo  de

Ajustamento de Conduta (TAC) ou ajuizar ação civil pública. 

        Foto: Perito Felipe Eugenio de Oliveria Vaz Samapio.

O procurador regional da República Edmar Gomes Machado conta que, há cerca de três

anos, havia  uma maior resistência do Judiciário em deferir a cobrança pecuniária, decorrente

dos danos causados ao patrimônio público, nas ações civis públicas relacionadas ao excesso

de  peso  nas  estradas,  dada  a  dificuldade  de  se  quantificar  os  prejuízos  decorrentes  da

irregularidade. “É um dano de difícil quantificação, o que não significa que ele não exista ou

que não possa ser indenizado”, destaca Machado, que coordenou grupo de trabalho sobre o

tema no MPF. 



Isso porque um caminhão com excesso de peso passando uma única vez na rodovia gera um prejuízo material pequeno. No

entanto,  tal  irregularidade,  se praticada de forma sistêmica, causa não só danos ao pavimento,  como à concorrência,  aos

pedestres e motoristas e ao meio ambiente, conforme explica o procurador. Com base nessa demanda, foi criado no MPF o

Grupo de Trabalho de Excesso de Cargas, com o objetivo de definir  procedimento padrão para aprimorar a fiscalização, o

combate e a prevenção a essa prática irregular.

A Seap foi, então, chamada a desenvolver uma metodologia capaz de mensurar os danos causados pelo excesso de peso

nos caminhões, que pudesse servir de base para a aplicação de multas administrativas e judiciais e pedidos de indenização em

TACs ou ações civis públicas. Os resultados estão no "Roteiro de Atuação - Combate ao Excesso de Cargas", lançado em 2015

pela 5ª Câmara de Combate Corrupção, em parceria com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

A metodologia  leva  em  consideração  cinco fatores:  o  dano  material  na  estrada,  o  prejuízo  econômico  à  concorrência

(decorrente do lucro obtido com uma prática ilegal) e os riscos à segurança de motoristas e pedestres, o tamanho da empresa

(com base na quantidade de  funcionários)  e  o número de  infrações  por  ela  praticadas,  na  hora de  calcular  a  p enalidade

pecuniária, com o objetivo de desestimular a reincidência. “Um dos desafios foi elaborar um fórmula que tivesse lógica e respaldo

científico e que, ao mesmo tempo, atendesse na prática a atuação dos procuradores”, destaca o perito em economia José Jorge

Gabriel Júnior, que desenvolveu a fórmula, após diversas reuniões com órgãos de fiscalização.

          Autor da foto: Perito Valter Giugno Abruzzi.

Ele explica que o dano material corresponde, nos casos averiguados, a não mais que 3% do prejuízo econômico e social

causado pela empresa que descumpre as regras de limite de peso nas estradas. A maior parte se refere ao perigo que o excesso

de carga representa para a segurança das vias e os danos econômicos à concorrência. Isso porque tanto a estrada quanto o

sistema mecânico de freios dos veículos são projetados para suportar um determinado peso, que, quando ultrapassado, aumenta

o risco de acidentes. “Além disso, a infração gera uma concorrência desleal no mercado, visto que as empresas que seguem a

regra acabam sendo prejudicadas pelas que utilizam a prática irregular”, explica o procurador regional. 



O  cálculo,  além  de  servir  de  base  para  que  os  procuradores  proponham  à  empresa  assinatura  de  TAC,  ou  peçam

indenizações em ações ajuizadas na Justiça, também é utilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte

(DNIT) no cálculo de multas. Muitos procuradores utilizam o Parecer Técnico n°73/2015 da assessoria temática, disponível no

roteiro de atuação, para embasar os pedidos de indenização. A metodologia vem sendo cada vez mais aceita pelos tribunais em

ações ajuizadas pelo MPF e serve para prevenir a reincidência das empresas, pois facilita a fiscalização, que passa a não mais

depender do flagrante e pesagem dos caminhões na estrada. 

O Manual de Rotinas orienta que integrantes do MPF e da PRF solicitem às empresas que mais cometem esse tipo de

infração as notas fiscais dos produtos transportados nos últimos meses e cruzem as informações com o limite de peso permitido

para cada modelo de caminhão. Com base nessas informações e no porte da empresa é utilizada a metodologia de cálculo para

se definir a multa ou indenização a ser aplicada. 

“O excesso de carga diminui o tempo útil de uma rodovia, causando danos ao patrimônio público e ao erário. Isso porque o

Estado passa a ter que gastar mais e em menos tempo para recuperar as estradas, o que compromete o orçamento público”,

complementa  o perito José Jorge. Ele explica, ainda, que os prejuízos causados à via pelo excesso de peso de caminhões

acabam levando empresas concessionárias de rodovias a requererem adequação de contrato com o Estado, alegando a redução

da vida útil das estradas e a ineficiência dos órgãos de fiscalização. São todos prejuízos aos cofres públicos que podem ser

evitados ou reduzidos com o auxílio da metodologia de cálculo desenvolvida pela Seap.

Acesse o "Roteiro de Atuação - Combate ao Excesso de Cargas"   (  1  ª CCR)   e saiba como aplicar a metodologia.   

Assista ao vídeo e entenda a importância do cálculo para a atuação do MPF

http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Manual_Excesso_de_Cargas_atualizado.pdf
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Manual_Excesso_de_Cargas_atualizado.pdf
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Manual_Excesso_de_Cargas_atualizado.pdf
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Manual_Excesso_de_Cargas_atualizado.pdf
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Manual_Excesso_de_Cargas_atualizado.pdf
http://midia.pgr.mpf.mp.br/boletim_seap/seap_edmar1.mp4


“Atuação da Seap contribui para mitigar a corrupção”

      Foto: Antônio Augusto/Secom

Integrante da Assessoria  Temática de Combate à

Corrupção da Seap  e autor da fórmula de cálculo do

dano causado pelo excesso de cargas em rodovias,  o

economista  José  Jorge  Gabriel  Júnior  conta  que  a

perícia “é uma profissão que lhe escolheu”.  Mestre em

Economia pela pela Universidade de Brasília (UnB), ele

diz que hoje tem orgulho de sua atuação em apoio aos

membros do  MPF,  pela  contribuição social  que gera.

Confira abaixo a íntegra da entrevista. 

Por que você decidiu atuar como perito? 

A profissão  que  me  escolheu.  Fiz  o  concurso  para  analista  pericial  em  economia  do

Ministério Público da União, em 2009, e gosto da atuação por se tratar de um campo aberto,

que nos permite ter contato com diversas áreas da Economia, como política monetária, dívida

pública, equilíbrio econômico-financeiro, parceria público-privada, licitação, concessões, etc. O

fato de atuar na área de combate à corrupção me motiva ainda mais pela contribuição social

que gera. 

Qual foi o caso mais emblemático em que atuou na carreira?

Foi  o  acordo de leniência fechado com a empresa holandesa SBM, acusada de pagar

propina em troca de contratos com a Petrobras, que resultou no retorno de R$ 1 bilhão para o

Brasil. O MPF atuou juntamente com a Controladoria Geral da União no caso e nós peritos

estimamos qual seria o impacto financeiro dos diferentes cenários, para traçar os termos do

acordo que fossem mais favoráveis ao Brasil.



E o mais curioso?

Foi um caso muito específico ocorrido no interior de Minas Gerais envolvendo uma licitação para compra de leite tipo C. A

empresa  que fornecia  o  produto  para  o  município  pediu  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  que tinha  com a

Prefeitura, alegando a alteração no mercado de leite da região. A Prefeitura aceitou e aumentou o valor pago no contrato sem

qualquer embasamento técnico. O procurador responsável pelo caso me pediu que fosse feita a análise de mercado do leite tipo

C na região e, por meio de boletins agropecuários na área econômica, conseguimos demonstrar que nos seis meses anteriores

ao pedido não houve nenhuma alteração no preço do produto. Nitidamente consegui comprovar algo muito específico e, com

base em nossa análise, estava claro que não era necessário o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.   

Como você avalia sua contribuição para a atuação do MPF?

A perícia é fundamental para auxiliar a atuação dos membros, sobretudo no contexto atual em que o trabalho do MPF é cada

vez mais interdisciplinar. Muitos processos exigem conhecimento sobre uma enorme gama de temas, que vai muito além do

Direito. Por isso a contribuição técnica do corpo pericial é cada vez mais importante.

Quais os desafios de atuar na área temática de combate à corrupção?

O maior desafio é a amplitude de temas com os quais temos que lidar, o que exige do perito estar sempre estudando e se

atualizando. O trabalho em equipe também é primordial, pois em muitos casos precisamos do auxílio de outras áreas, como a

engenharia.

Qual a importância da atuação da assessoria temática para a sociedade?

A corrupção compromete o sistema democrático e gera descrença na população em relação às instituições. Acredito que

nossa atuação contribua para mitigar esse dano.



Conheça a Assessoria Temática de Combate à Corrupção da Seap 

Dentre as seis  áreas técnicas que  atualmente integram a Seap,  o  valor da  Assessoria

Temática de Combate à Corrupção está em seu auxílio à apuração de notícias de improbidade

administrativa,  de  irregularidade  em  licitações,  superfaturamento  em  aquisições  ou

construções, desvio de verbas públicas, e de irregularidade na gestão de recursos públicos.

Coordenada pelo  Assessor  Temático  Romeu  Bizó  Drumont,  contador  especialista  em

Auditoria  e  Contabilidade  Governamental,  e  com  um  quadro  formado  precipuamente  de

economistas e contadores, a Assessoria desenvolve metodologias de cálculo para aferição de

danos de natureza difusa, realiza cálculos de multas e indenizações, e a respectiva atualização

monetária em processos extrajudiciais e judiciais.

Apesar de estar diretamente relacionada aos temas tratados pela 5ª CCR, suas atribuições

se espraiam por todo o MPF, como no recente apoio dispensado às análises de prestação de

contas  dos partidos  políticos  (eleitoral),  e  na  apuração  de  inconsistências avaliativas nas

desapropriações para reforma agrária ou de irregularidades na aplicação de recursos advindos

de transferências federais para saúde, educação, transporte e saneamento (1ª CCR).

Outros assuntos recorrentes são: apuração de fraude em seguro desemprego e nos crimes

contra a ordem tributária (2ªCCR);  análise econômico-financeira de projetos em contratos de

outorga  de  infraestrutura  ou  serviços  (3ªCCR);  atualização  de multas  e  indenizações  em

processos  extrajudiciais  e  judiciais  por  danos  ambientais  (4ªCCR);  desvio  de  recursos  do

Sistema Único de Saúde e do Fundo Penitenciário Nacional (PFDC).

Os vinte (20) peritos regulares  vinculados a esta Assessoria também prestam suporte na

elaboração  de  quesitos  para  perícia  contábil  e  econômica  e  desempenham  atividade  de

assessoramento  na  interlocução  do  MPF  com  outros  órgãos,  participando  de  oitivas,

audiências e inspeções. Para solicitar o auxílio de um perito é necessário registrar a demanda

no Sistema Pericial. Clique aqui para acessar. 

Os dados a seguir têm por finalidade a prestação de contas da Seap, a transparência do

trabalho de seus peritos, e a promoção do conhecimento de todos os servidores e membros do

MPF a respeito da Secretaria.

*Dados atualizados até 30/6/2017. 
**Demandas periciais vinculadas à atuação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, desenvolvidas por peritos 

     das demais Assessorias Temáticas da Seap.. 

http://apps.mpf.mp.br/pericial/pericial_nacional/login.html?598


Peritos por Centro Regional e Demandas Solicitadas

A Seap está  estruturada em seis  Centros  Regionais  de

Perícia- CRP: São Paulo (CRP1); Rio de Janeiro (CRP2); Rio

Grande do Sul (CRP3); Pará (CRP4); Pernambuco (CRP5) e

Brasília  (CRP6),  onde está centralizada a administração da

Seap, conforme mapa ao lado.

Abaixo, quantitativo de peritos da Assessoria Temática de

Combate à Corrupção distribuídos nos seis Centros Regionais

de  Perícia  (CRP)  e  comparativo  parcial  de  demandas

solicitadas em todo o ano de 2016 e até 30/6/2017. 

*Dados atualizados até 30/6/2017. 
**Demandas periciais vinculadas à atuação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, desenvolvidas por peritos das demais Assessorias 
Temáticas da Seap.



Demandas Periciais Atendidas

A demanda registrada via Sistema Pericial é designada para

o perito  conforme  a  especialidade  e segundo  critérios  de

economicidade,  prevenção,  impessoalidade,  alternância  e

proporcionalidade,  sendo atendida conforme limites indicados

na IS nº 1/2016/SEAP.

Abaixo, segue quadro comparativo de demandas atendidas

pela Assessoria Temática de Combate à Corrupção em todo o

ano de 2016 e até 30/6/2017. 

 

*Dados atualizados até 30/6/2017.
**Demandas periciais vinculadas à atuação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, desenvolvidas por peritos das demais Assessorias 
Temáticas da Seap.



Saiba como funciona o Sistema Nacional de Cálculo

Ferramenta bastante utilizada pela Assessoria

de Combate à Corrupção, o Sistema Nacional

de Cálculo foi desenvolvido pela 5ª Câmara de

Coordenação e Revisão sob a coordenação do

subprocurador-geral da República Nicolao Dino

de Castro e Costa Neto.

Com quatro opções de cálculo  – ações penais

com  dano  ao  erário;  ações  de  improbidade

administrativa; atualização de valores e Termo

de  Ajustamento  de  Conduta –  o  Sistema

Nacional  de Cálculos  destina-se a auxiliar os

membros na  quantificação  de  multas  e

indenizações  a  serem  requeridas  tanto  nas

fases anterior quanto posterior à propositura das ações judiciais, e também na atualização de

valores para ajuizamento de ações de improbidade, cautelares de indisponibilidade e ações

penais.

O sistema busca atender as alterações legislativas e de jurisprudência que impuseram aos

procuradores a tarefa de indicar já na inicial da ação, quando possível, o valor estimado da

multa ou indenização  da condenação pretendida. O parâmetro monetário definido pelo MPF

serve de base para que o juiz module as medidas impostas contra bens e valores do réu na

execução da sentença ou da liminar e pode servir de base para eventual recurso a tribunal.

“Os cálculos feitos com a ajuda do sistema fazem com que, muitas vezes, os recursos a

serem restituídos ao erário em decorrência da atuação do MPF no combate  à determinada

irregularidade seja muito maior do que o inicialmente proposto, devido à aplicação de juros e

indicadores econômicos mais apropriados”, explica o assessor-chefe da Assessoria Temática

de Combate à Corrupção, Romeu Bizó Drumond. De acordo com ele, o uso da ferramenta por

membros  e  assessores,  além de conferir  maior  agilidade à  atuação,  ajuda a  desafogar  a

assessoria temática, deixando para os peritos os trabalhos mais complexos.

Após  alterações  recentes  no  sistema  pela  STIC,  todos  os  procuradores,  servidores  e

estagiários estão previamente cadastrados para logarem no Sistema Nacional de Cálculo:

Acesse o Sistema Nacional de Cálculo na intranet

Acesse o Sistema Nacional de Cálculo na internet

Acesse o Manual de Cálculos do MPF

Boletim Seap  - Assessoria Temática de Combate à Corrupção
Contato: pgr-pericial@mpf.mp.br / Telefone: (61) 3105-5578

mailto:pgr-pericial@mpf.mp.br
http://intranet.mpf.mp.br/politicas-e-manuais/manual-de-calculos
https://portal.mpf.mp.br/apex/f?p=394:LOGIN_DESKTOP:114057485493423
http://intranet.mpf.mp.br/apex/f?p=394:LOGIN_DESKTOP:109602565195928
http://intranet.mpf.mp.br/politicas-e-manuais/manual-de-calculos

