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DECISÃO N° 72015

Trata-se petições atravessadas nos autos da ação em epígrafe em
que os Requeridos CONSTRUTORA JUREMA LTDA e Humberto Costa e
Castro (fls. 1377/1386 e 1499/1500) postulam a realização de prova pericial e
designação de futura audiência para oitiva das testemunhas arroladas às fls.
1216 e depoimento pessoal das partes.

Em primeiro plano, verifica-se que por ocasião da especificação
probatória os Requeridos, ora postulantes, vindicaram a realização de prova
pericial, inclusive indicando os pontos/quesitos cuja necessidade de
esclarecimento legitimariam a medida, sendo que o pleito até o momento não
restou examinado.

Pois bem, em que pese a manifestação negativa do MPF à fls.
1224/1225, tenho que a referida modalidade probatória se mostra pertinente e
adequada para a apuração dos fatos discutidos nos autos, em especial aquele
constante do item a.5 da petição inicial (superfaturamento - fls. 14 in fine e
ss.)3 cabendo, assim, encetar análise técnica para esclarecer se houve ou não
sobrepreço na licitação/contrato em questão, assim como responder aos
demais quesitos formulados pelas partes.

Ante o exposto, defiro o pedido de produção de prova pericial.

Faculto às partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, a
formulação de quesitos e indicação de assistente técnico a ser admitido por
este Juízo (CPC, art. 421,§ 1°).

Apresentados os quesitos, remetam-se os autos ao Departamento
de Polícia Federal (órgão perito oficial) para elaboração de laudo pericial com
respostas aos quesitos formulados, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 433, do
CPC), cumprindo ao DPF informar a este juízo data e local do início d
procedimento, de forma a dar cumprimento ao art. 431-A, do CPC pãtrioV
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Após a entrega do laudo pericial, determino a intimação das
partes para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecerem manifestação nos termos do
art. 433, § único, do CPC.

Quanto ao pedido de designação audiência para oitiva das
testemunhas arroladas às fls. 1216 e depoimento pessoal das partes, observa-
se que as aludidas espécies probatórias foram vindicadas por outros
Requeridos (fls. 1216), as quais ainda não se manifestaram.

Assim, concomitantemente à implementação da perícia, cumpra-
se o despacho de fls. 1375, publicando-o e intimando as partes na forma do
item 2.

Intimem-se. Cumpra-se.
Teresina, 20 de j

FRANCISCO HELIO^AMELO FERJREIRA
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