
 
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

 

1 
Credenciamento nº 02/2015 

Credenciamento de profissionais para a execução de laudos e pareceres em processos que sejam beneficiários da justiça gratuita. 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2015 
 
 

Processo nº 8513396-81.2015.8.06.0000 
 
 

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará torna público que realizará CREDENCIAMENTO 
para formação de Cadastro Geral de Profissionais destinado a atender às partes beneficiárias da 
gratuidade processual nos feitos de jurisdição da Justiça Estadual, em conformidade com os critérios 
extraídos dos artigos 37, caput, e 5º, LXXIV e LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, da Lei n. 
1.060/1950 e suas alterações, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 127/2011 e da 
Resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará n. 10/2012, bem como, dos artigos 139, 145 e 
421, do Código de Processo Civil, obedecidas as seguintes condições e exigências: 

 
Compõe este Edital o seguinte Anexo: 

ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO: 
 
1.1 O presente Edital tem por objeto CREDENCIAR profissionais (pessoas físicas), inscritos nos 
órgãos de classe competentes e que comprovem a especialidade nas áreas: médica, assistência 
social, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, contábil, engenharia (ambiental, civil, elétrica, mecânica, 
sanitarista), arquitetura, grafotécnica, tradução e interpretação, a ser atestada por meio de documento 
oficial que comprove especialidade técnica para exercerem atividades de PERÍCIA nos feitos de 
jurisdição da Justiça Estadual, quando as partes forem beneficiárias da gratuidade judiciária. 
1.2 Os peritos credenciados na forma deste edital e de seus anexos, respeitadas as áreas de 
especialização, irão elaborar laudos ou pareceres técnicos. 
1.3 O candidato poderá inscrever-se para atuar em mais de uma Unidade Judiciária. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES: 
 
2.1 As inscrições serão recebidas a partir de 15/10/2015, às 9:00h (horário de Brasília), e a 
qualquer tempo, durante a vigência do credenciamento, que é de 12 (doze) meses. 
2.2 Os profissionais interessados deverão preencher requerimento específico no Portal do Tribunal 
de Justiça (www.tjce.jus.br) e entregar em seu Serviço de Protocolo juntamente com a documentação 
constante no item 3 deste Edital. (Centro Administrativo Gov. Virgilio Távora – Av. Gal. Afonso 
Albuquerque, s/n – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza – CE. Fone: (85) 3207-7000). 
2.3  Será possível a inscrição por meio de procuração pública. 
 
3. DOS REQUISITOS PARA CADASTRAMENTO (para todos os profissionais): 
 
3.1 Serão requeridos os seguintes documentos obrigatórios para a validação do cadastramento dos 
peritos, tradutores e intérpretes: 

a. Requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no Anexo 01 do Termo de 
Referência; 

b. Minicurrículo; 

c. Cópia da cédula de identidade, autenticada por cartório; 
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d. Cópia do CPF, autenticada por cartório; 

e. Declaração redigida pelo próprio interessado de que não pesa contra si declaração de 
inidoneidade que tenha sido expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera 
do Governo, de acordo com o modelo constante no Anexo 02 do Termo de Referência (com 
firma reconhecida) 

f. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Receita Federal e Dívida Ativa da 
União); 

g. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

h. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 

i. Cópia da inscrição como contribuinte como profissional autônomo ou inscrição no Regime 
Geral da Previdência Social – INSS; 

j. Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre Serviços – ISS, 
devidamente autenticado por cartório; 

k. Certidão Negativa Criminal de 1º grau da Justiça estadual, da comarca onde reside; 

l. Certidão Negativa Criminal de 2º grau da Justiça estadual, da comarca onde reside; 

m. Certidão Negativa Criminal Federal; 

n. Certidão Negativa de Tribunais de Contas dos Municípios; 

o. Certidão Negativa de Tribunais de Contas do Estado; 

p. Certidão Negativa do Tribunal de Contas da União; 

q. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

r. Cópia de documento que comprove a inscrição e regularidade no órgão de classe competente 
ou documento que comprove a especialidade na matéria sobre a qual deverá opinar, salvo 
para TRADUTOR e INTÉRPRETE, autenticada em cartório; 

s. Cópia de diploma ou certificado de conclusão de curso ou outro meio que habilite o profissional 
ao idioma quando do cadastramento, somente para TRADUTOR e INTÉRPRETE, autenticada 
por cartório, conforme Instrução Normativa do Departamento de Registro Empresarial e 
Integração – DREI n. 17, de 5.12.2013, que regulamenta o ofício de tradutor e intérprete. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 O requerimento deverá ser preenchido no endereço eletrônico constante no item 2 deste 
Edital, impresso e apresentado sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambiguidade com a 
documentação solicitada no item 3 deste Edital, conforme modelo constante do Anexo 01 do Termo 
de Referência. 
4.2 Recebidos os documentos, a Secretaria Judiciária – SEJUD procederá à análise da solicitação, 
confirmando ou não o credenciamento do profissional no Cadastro Geral de Profissionais. 
4.3 O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo com o 
estabelecido neste Edital será considerado inepto, podendo o interessado apresentar novo 
requerimento escoimado das causas que ensejaram sua inépcia. 
4.4 A apresentação de pedido de credenciamento vincula o interessado, sujeitando-o, 
integralmente, às condições deste credenciamento. 
4.5 Serão declarados credenciados todos os profissionais cujo requerimento que estiver de acordo 
com este Edital. 
4.6 O profissional interessado deverá fazer constar no requerimento a(s) comarca(s) em que 
poderá funcionar, sob pena de presumir-se capaz de ser nomeado para qualquer das comarcas do 
Estado. 
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4.7 Os profissionais que, por algum motivo superveniente, não puderem exercer as atividades 
previstas neste Edital deverão comunicar o fato à Secretaria Judiciária – SEJUD para suspensão do 
cadastro, evitando assim futuras designações. Restabelecida a condição, a comunicação deverá ser 
igualmente realizada. 
 
5. DO DESCREDENCIAMENTO 
 

5.1 O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, o CREDENCIADO pode 
solicitar descredenciamento, caso não tenha mais interesse. A Administração pode denunciar o 
credenciamento, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e no cumprimento das 
normas fixadas neste Edital ou na legislação pertinente. 

5.2 O CREDENCIADO que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá solicitá-lo 
mediante aviso escrito, dirigido à Secretaria Judiciária do TJCE, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

5.3 O descredenciamento importa na exclusão do nome do credenciado do Cadastro Geral de 
Profissionais durante a vigência do Edital. 

5.4 O pedido de descredenciamento formulado pelo credenciado não o desobriga de concluir o 
trabalho que houver iniciado, bem como de responder a quesitos e/ou indagações das autoridades 
requisitantes acerca dos documentos por ele elaborados. 

5.5 A Administração pode, a qualquer momento, solicitar um descredenciamento se: 

a. após haver confirmado recebimento de convocação do magistrado solicitando a execução de 
um trabalho, o CREDENCIADO deixar de executá-lo;  

b. o CREDENCIADO se recusar, por cinco vezes, a realizar um serviço de perícia, tradução e/ou 
versão; 

c. a pedido do magistrado, quando se verificar inexatidão de afirmativas, documentos ou 
constatação de qualquer irregularidade verificada no exercício da função. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES 
 
6.1 São obrigações do CREDENCIADO: 
 

a. Executar o serviço determinado pelo magistrado que o designou; 

b. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando-se as 
recomendações de boa técnica, normas e legislação; 

c. Comunicar ao magistrado que o designou, com antecedência de 2 (dois) dias úteis, os motivos 
de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços de perícias dentro do prazo 
previsto na requisição de serviços, o que não afastará a possibilidade de apresentação de 
denúncia ao órgão competente; 

d. Comunicar ao magistrado, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência 
de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação de serviços; 

e. Declarar se é cônjuge, companheiro(a) e parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau 
do magistrado que o designou, bem como de alguma das partes do processo, ficando, nesse 
caso, impossibilitado de realizar a perícia; 

f. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços a ele determinados pelo 
magistrado; 
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g. Executar os serviços no prazo fixado pelo magistrado; 

h. Responsabilizar-se pela fidedignidade dos laudos emitidos; 

i. Executar diretamente os serviços CREDENCIADOS, sem transferência de responsabilidade ou 
subcontratação; 

j. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer 
assunto de interesse do CREDENCIADOR ou de terceiros de que tomar conhecimento em 
razão da execução dos serviços; 

k. Prestar prontamente todos os esclarecimentos solicitados pelo magistrado acerca do objeto da 
perícia ou pelo CREDENCIADOR, cujas reclamações se obrigam a atender; 

l. Manter atualizada a documentação enumerada no item 3 deste Edital; 

m. Emitir recibo de prestação dos serviços de acordo com a Tabela de Honorários definida no 
Anexo 03 do Termo de Referência. 

 
6.2 São obrigações do TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CREDENCIADOR): 
 

a. Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias à execução dos 
serviços de perícia; 

b. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, com vistas ao seu perfeito 
cumprimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando ao CREDENCIADO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 
medidas corretivas; 

c. Atestar a execução do objeto deste credenciamento por meio de magistrado ou servidor 
especificamente designado; 

d. Emitir a Nota de Empenho observando-se a Tabela de Honorários definida no Anexo 03 do 
Termo de Referência; 

e. Efetuar o pagamento dos serviços realizados pelo CREDENCIADO de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital e na Resolução do TJCE n. 10/2012. 

 
7. DAS SANÇÕES 
 
7.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87, da Lei n. 8.666/1993, o CREDENCIADO ficará sujeito, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou inexecução 
da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência; 
b. Multa de: 

b.1 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da nota de empenho, no caso de 
atraso na entrega do laudo ou parecer, limitado a trinta dias; 
b.2 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, no caso de atraso na 
entrega do laudo ou parecer, por período superior ao previsto na alínea “b.1”; 

c. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e credenciamento, e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;  

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição. 

7.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos pelo TJCE ao CREDENCIADO, ou pago mediante depósito por 
guia de recolhimento ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ e, em último caso, 
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cobrado judicialmente. 
7.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem anterior podem ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 
7.4 As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" também poderão ser aplicadas ao 
CREDENCIADO, conforme o caso, que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento 
de tributos, tenha praticado ato ilícito visando frustrar os objetivos deste credenciamento ou 
demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 
7.5 A aplicação das penalidades acima enumeradas não afasta a possibilidade de a Administração 
apresentar denúncia ou queixa de peritos aos órgãos de classe. 
7.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, oportunizando-se defesa 
prévia ao interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vistas ao processo. 
 
8. DO VALOR DOS HONORÁRIOS E DO PAGAMENTO 
 
8.1 Os honorários serão fixados segundo tabela do Anexo Único da Resolução do TJCE n. 
10/2012, conforme Anexo 03 do Termo de Referência. 
8.2 O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente do credenciado, por ordem 
bancária, após atestado pelo juiz da causa da conclusão e adequação do serviço, conforme prevê a 
Resolução do TJCE n. 10/2012. 
8.3 Caso o perito, tradutor ou intérprete seja registrado na Secretaria de Finanças do Município 
como profissional autônomo, deverá apresentar cópia do comprovante de quitação do ISS autônomo e 
da respectiva GPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social, para que não seja efetuada a 
retenção do Imposto sobre Serviços – ISS e da contribuição relativa ao Instituto Nacional de Seguro 
Social – INSS. 
8.4 Nenhum pagamento será efetuado ao credenciado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a correção monetária. 
 
9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
9.1 Os recursos financeiros correrão por conta do orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará. Dotação orçamentária: 
 

04100001.02.122.500.28281.2200000.33903600.00.0.20 
 
10. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
 
10.1 Até 2 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para início do credenciamento, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, mediante petição a ser 
protocolada no Serviço de Protocolo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
10.2 Caberá à Comissão Permanente de Licitação - CPL, quando for o caso, decidir sobre a petição 
de impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de protocolização do requerimento no 
Serviço de Protocolo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
10.3 Acolhida a impugnação contra este edital, será procedida a devida alteração no Edital e 
designada nova data início do credenciamento. 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
 
11.1 As propostas de credenciamento que preencherem as condições constantes deste Edital e de 

seus anexos, após parecer da Secretaria Judiciária, terão seus pedidos de credenciamento 
acatados, sendo submetidos à homologação da Presidência. 
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11.2 As homologações serão disponibilizadas no site do TJCE (www.tjce.jus.br) para acesso livre. 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1 O interessado no credenciamento, cujo requerimento de inscrição tenha sido indeferido, 
poderá interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão, à Presidência, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
 
13. DA VIGÊNCIA 
 
13.1 O presente credenciamento terá vigência desde a publicação do seu extrato no Diário da 
Justiça Eletrônico do Estado do Ceará, perdurando seus efeitos por 24 (vinte e quatro) meses. 
 
14. DA EXECUÇÃO 
 
14.1 A fiscalização dos serviços ficará a cargo do magistrado, após nomeação do credenciado no 

processo e sendo anexada a portaria contando o termo de homologação. 
14.2 Nenhuma indenização será devida aos credenciados em razão dos deslocamentos feitos para 

realização de perícias. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1 Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de documentos 
relativos a este credenciamento. 

15.2 A participação neste processo de credenciamento implica em aceitação integral de todos os 
termos deste Edital. 

15.3 O credenciado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento 
apresentado, ou a inverdade das informações nele contidas, implicará o imediato descredenciamento, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

15.4 O credenciamento ou a designação para atuar em processos judiciais não cria vínculo 
empregatício, funcional ou de qualquer outra natureza entre o profissional e o Poder Judiciário ou o 
Estado do Ceará. 

15.5 Havendo mais de um credenciado na mesma especialidade, o juiz condutor do feito deverá 
observar, quando das designações, a alternância entre os profissionais cadastrados com atuação na 
Comarca, a fim de preservar a impessoalidade e evitar o acúmulo de demanda. 

15.6 Para que seja dado amplo conhecimento dos termos do presente Edital a todos os 
interessados, deverá ser, após a sua publicação, encaminhada cópia aos órgãos de classe e às 
entidades  profissionais afetos ao objeto deste instrumento.  

15.7 A documentação apresentada para fins de credenciamento fará parte do processo de 
credenciamento e não será devolvida ao participante, ainda que se trate de originais. 

15.8 O resultado do credenciamento será divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, no último dia útil 
de cada mês, e na página da internet do TJCE no endereço eletrônico www.tjce.jus.br. 

15.9 Informações e/ou esclarecimentos, poderão ser obtidos pelos interessados no horário de 8 às 
18 h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, na Sala da Comissão Permanente de Licitação do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ou por meio dos telefones (85) 3207.7098/7100/7954 e pelo e-
mail: cpl.tjce@tjce.jus.br. 

15.10 Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza-CE para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da 
execução e cumprimento do presente Edital. 
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15.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará. 

 

FORTALEZA/CE, 9 de outubro de 2015. 
 
 
 
Desa. Maria Iracema Martins do Vale 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
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