
SERVIÇO PUBLICO FEDEliAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR TÉCNICO-CIENTIFICO

LAUTO NO 194/2018-SETEC/SR/I'F/RN

LAUI)O DE PEliÍCIA CliIMINAL FEDERAL

(VEÍCULOS)

Em 22 de março de 2018, no SETOR TECNICO-CIENTIFICO da

Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Norte, designado

pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal FLAVIO LEITE RODRIGUES, o Perito

Criminal Federal GABRIEL TOSELLI BARBOSA TABOSA DO EGITO elaborou o

presente laudo pericial, no interesse do IPL n' 307/201 1-4 - SR/PF/RN, a fím de atender a

solicitação do Delegado de Polícia Federal Cl-IRISTIAN GOMES BEZERRA DOS

SANTOS, contida no Memorando n' 0139/2018 - SR/PF/RN, de 22/01/2018, registrado no

Sistema de Criminalística sob o n' 038/201 8-SETEC/SR/PF/RN em 22/01/201 8, descrevendo

com verdade c com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e atendendo

à sol imitação formulada, abaixo transcrita:

1 . Quais as características dou veículos submetidos a exame'
2. Qual o estado de conservação e o valor comercial dou veículos
submetido a exame?
3. Outros dadosjulgados úteis.

1 - HISTOlilCO

Para a realização dos exames, no dia 27/03/2018 o perito pegou a chave do

veículo objeto da perícia com a Secretaria do SETEC/RN. Em seguida, dirigiu-se ao

estacionamento situado na parte posterior da SR/PF/RN, onde o veículo estava estacionado.

Ao término da perícia o veículo c suas chaves permaneceram no mesmo local

onde estavam por ocasião dos exames

11 - VEICULO

Trata-se de um veículo de passeio marca GM, modelo CELTA, placas NNV
4578- Natal/RN, ano de fabricação/modelo 201 0/201 1, n' do chassi 9BGRX48FOBGI 99943

motor n'NAB134538, de cor PRETA(vcr Figuras la 6)
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LAUDO N' 1 94/20 1 8-SETEC/SR/PF/RN

As características do veículo serão detalhadas na seção lll EXAMES

Figura l Figura 2 Vista posterior/lateral esquerda

.e=

Figura 3 -- Vista lateral direita Figura 4 Vista lateral esquerda

Figura 5 Vista do interior do veículo Figura 6 Vista compartimento do motor

lll - OBJETIVO

Atender a solicitação dc perícia encaminhada a este Setor Técnico-Científico:

bem como ao interesse da Justiça, procedendo à inspeção veicular para verificar

características, o estado de conservação e o valor comercial do veículo submetido a exame.
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LAUDO N' 194/2018-SETEC/SWPF/RN

IV - EXAMES

Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para os casos em

espécie, de acordo com os procedimentos técnico-normativos sistematizados pelo Instituto

Nacional de Criminalística -- INC/DPF.

IV.l -- Veículo

O veículo foi examinado mediante inspeção visual, para identifica-lo conforme

suas características, tais como marca, modelo, placas, procedência, cor, ano de f'abricação e do

modelo, Número de Identificação Veicular (NIV), número de peças identificadoras e estado

de conservação.

Adicionalmente, e6etuou-se o levantamento dos dados dc registro do veículo no

Banco de Dados do Sistema Nacional de Informações dc Segurança Pública (SINESP

INFOSEG) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e no sf/e do

DETRAN/RN (httD://www2.detran.rn.gov.br/externo/const,iltarveiculo.asD).

Os resultados dos exames realizados estão consignados na Tabela 1, quc

fornece um quadro geral da situação do veículo por ocasião da perícia.

Tabela 1 -- Principais características do veículo
ITEM

'l 'il)o
Marca
Modelo
Ano Fabricação/Ano Modelo
Espécie
Categoria
Cor Predominante
Combustível
Número de portas
Procedência

Características l"ê;;;cidade de Passageiros
e Dados l"ê8ãiao Renavam

Identificadores l Potência / Cilindrada
do Veículo

Placa / Município de
emplacamento

examinado.
CARACTERÍSTICAS

Automóvel
GM
CELTA 4P SPIRIT
20 1 0/20 1 1

Passageiro.
Particular.
Preta.
Gasolina/Álcool (flex)
4 (quatro)
Nacional
5 (cinco)
00254892450 (dado DETRAN/RN)
078 CV / 1 000 (dado do DETRAN/R
NNV-4578-Natal/RN(DETRAN/RN
(ausente no momento dos exames)

BGRX48FOBG 1 99943 .
Número do çhassi (NIV)

9BGRX48FOBGI 99943

NABI 34538

Número do motor
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LAUDO NO 1 94/20 1 8-SETEC/SR/PF/RN

Vidros

Espelhos

b'

Hodâmetro

ITEM CARACTERÍSTICAS

Indicação do combustível no
mostrador

Proprietário

66.375 km

Não verificado
Apresentava estado de conservação bom,
com desgaste provocado pelo uso e decurso
do tempo. Havia arranhões na latada
Estado de conservação bom, com arranhões
na Pintura.
Íntegras.
Com cxceção do pneu dianteiro esquerdo
que estavam em estado de conservação
ruim. os demais estavam em bom estado.
Íntegros .
l nte raros .

Íntegros. As bases dos retrovisores externos
estavam levemente arranhadas
Íntegras .
Íntegras, com poucos arranhões leves.
Estado de conservação bom, sem danos

aparentes e comJouçq)UUq!!%.

y

Latada/Pintura:

Pára-choques
(d jante iro/traseiro )
Proteção das luzes
Pneus:

Dianteiros
Fraseíros

Pára-brisas

Maçanetas/ Fechaduras:
Portas

Painel

Forração interna
Forro do cstofamento
Forro do teto
Forro das laterais e portas

Estofamento
Carpetes
Tapetes
Cintos de Segurança
Motor
Direção
Freios
Freio de estacionamento
Sistema clétrico:

Luzes de ré
Setas (direita / esquerda)
Limpador de pára-brisa
Esguicho d'água
Buzina
Ar-condicionado
Faróis:

Farol baixo
Farol alto

Sinal de alerta (pisca alerta)
Equipamentos de segurança:

Extintor dc incêndio
Triângulo dc sinalização
Macaco
Estepe (roda reserva)

Estado de

Conservação e
Funcionamento

Ver item ''Estofamento
Estado dc conservação bom.
Estado de conservação bom.

Estado de conservação bom.
Estado de conservação bom
Presentes, de borracha.
Presentes. Estado de conservação bom
Ftmcionou
Funcionou
Funcionou
Funcionou

Funcionou
Funcionou
Funcionou
F tiilcioíloti
Ftmcionou
Funcionou

Funcionou
Funcionou
Funcionou

Acessórios.
documentos e

objctos
encontrados no

interior do

Presente. vencido
Presente.
Presente
Presente, em bom estado
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ITEM
Chave de rodas
Caixa de

Ar condicionado
Câmbio automático
CD plavel'

Película n
Obser\

substânciasfatos,
documentos encontrados no
veículo

CARACTERÍSTICAS
Presente.
Inexistente.
Funcionou

Ausente.
da marca P/0/7/?er

Ausentes.
Presente.

Nada digno de nota

Preço Médio
(R$)

R$ 1 8.000,00 (dezoito mil reais), estimado a
partir do estado de conservação e do preço
de referência da tabela JIPE

Figura 8 Vista da marcação dos vidros

Figura 9 -- Vista de pneu em bom estado, Figura lO
com exceção do pneu dianteiro esquerdo. estado ruim

Pneu dianteiro esquerdo
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$
Figura 12 -- Macaco e chave de roda

Figura ll lento de som

2

BGRX48FOBG199943

ANO FAB
2010

Figura 13 -- Materiais na porta do carona.
estava no porta-luvas.
Figura 14 -- Peça plástica desencaixada que

Figura 15 -- Peça plástica da saída de ar
recolocada pelo Perito.

Figur'a 16 Extintor vencídc

IV.2 -- Valor de Mercado

O veículo foi avaliado com base nos valores da tabela FIPE

(http://veículos.fi De.org.br?cano/gm-chevrolet/3-20 1 8/004321 -4/20 1 0/g/j5685mj82zD).

considerando-se suas principais características e seu estado de conservação, e teve seu

valor comercial estimado em R$ 1 8.000,00 (dezoito mil reais).
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LAUDO N' 1 94/20 1 8-SETEC/SR/PF/RN

V - I{ESI'OSTA AOS QUESITOS
1. (duais as características do(s) veículo(s) submetido(s) a exame?

Respondido nas seções ll -- VEICULO e IV -- EXAMES.

2. Qual o estado de conservação c o valor comercial (lobo veículo(s)

submetido a exame?

O veículo apresentava estado geral de conservação bom (numa escala dc

avaliação bom, regular, ruim e péssimo) conforme avarias detalhadas Tabela l

O valor comercial do veículo examinado foi estimado com base no preço

médio de mercado obtido no sítio da Fundação Instituto de Pesquisas Económicas -- JIPE e no

seu estado dc conservação, resultando no valor comercial de R$ 1 8.000,00 (dezoito mil reais).

3. Outros dados julgados úteis.
Nada a acrescentar de interesse Criminalístico

Ao término da perícia o veículo permaneceu no mesmo local onde estava por

ocasião dos exames (estacionamento da SR/PF/RN). A chave permaneceu no Nutran

juntamente com o APF Arnaldo

O perito tem por bem esclarecido o assunto.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente laudo,

elaborado em sete páginas, abaixo assinado.

d.h@h.
PERITO CRIMINAL FEDERAL


