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ATA DE REUNIÃO 
CÂMARA PERÍCIAS E/OU GRUPO DE TRABALHO DE PERÍCIAS 

DE INCÊNDIO E EXPLOSÕES 
 
 
Título da Atividade Reunião da Câmara de Perícias 

 
ATA número 05 
Data 23/06/2022 
Formato Videoconferência / Presencial (local) 
Início 17h30 
Término 18h45 
Duração 01h15 
 
 
1. PARTICIPANTES: 

 
• Jonas Mattos (Coordenador da Câmara); 
• Paulo Palmieri Magri; 
• Evandro Henrique (vice coordenador e secretário); 
• Maíra Modotti (vice coordenadora); 
• Marcelo Santos; 
• Vicente Parente; 
• José Maria Braz; 
• Luiz Carlos Ribeiro; 
• Ana Paula de Camargo Kinoshita; 
• Paulo Freitas; 
• Alice Feitor; 
• Antonio Carvalho Neto; 
• Paulo Freitas; 
• Marcos Azambuja 
• Keverson Thiago Michinguerra 
• Freddy Cortez 
• Mariana Pinotti 
 
 

2. PAUTA DA REUNIÃO: 
 

• Leitura da ata da reunião anterior 
• Definir se a Perícia de constatação deve permanecer neste estudo, 

uma vez que há uma cartilha do IBAPE sobre o assunto; 
• Estruturação formal de cada um dos tipos de laudos 

determinados; 
• Determinar a data da próxima reunião.  
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3. ASSUNTOS TRATADOS: 
 
3.1 Cartilha sobre o Tema Incêndio e Explosões; 
 
Jonas abriu a reunião abriu agradecendo a presença de todos e deu 
início a pauta com leitura da ata da reunião anterior. 
 
Magri relatou que a reunião de julho é facultativa, e que todo material 
deve respeitar as normas do IBAPE, assim como deverá ser revisto pelo 
pessoal do Instituto. 
 
Foi confeccionado e lido documento por Evandro Henrique para inicializar 
a reunião. 
 
Maira relatou que as perícias podem ser consideradas como evolutivas e, 
a princípio, foram aventadas as seguintes denominações: Nível, classe, 
etapa, preliminar, categoria, estágio, tipo (A, B ou C). 
 
Jonas relatou que deverá ser feito o glossário técnico relativo ao tema, 
porém, deve ser respeitado, com remissa ao glossário da ABNT NBR 
13.752 e mais o glossário do IBAPE-SP. 
 
Jonas Mattos, Paulo Magri, Evandro Henrique, Maíra Modotti, Luiz Carlos, 
José Maria, Alice Feitor, Ana Paula Kinoshita e Vicente Parente 
colaboraram com o texto e o restante dos participantes se manifestaram 
em todas as votações 
  
Marcelo Santos alterou o último parágrafo. 
 
E conforme discussão, o texto decidido em reunião, tendo como 
parâmetro o texto preliminar da ABNT NBR 13,752, foi: 
 
Perícia de constatação - TIPO A 
Consiste na verificação de fatos ou situações com descrição minuciosa 
dos elementos que os constituem. Pode ter o propósito de caracterizar 
tipologia, estado de conservação, padrão construtivo, idade, anomalias, 
manifestações patológicas, falhas, extensão dos danos, 
comprometimento estrutural ou outras características. Não há 
determinação de causas, responsabilidades, indenizações e soluções. 
 
Perícia Investigativa de incêndio – TIPO B 
Consiste na constatação de fatos ou situações com descrição minuciosa 
dos elementos que os constituem com desenvolvimento de processo 
investigativo tecnicamente fundamentado que permita analisar a 
existência ou inexistência de possíveis nexos causais. Pode ainda revelar 
responsabilidades e apontar consequências do sinistro. 
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Apuração, valoração e quantitativo – TIPO C 
 
Consiste no apontamento de possíveis causas e análises técnicas das 
consequências de alterações no ambiente em que houve o sinistro e no 
entorno decorrentes do incêndio, valoração dos impactos gerados pela 
ocorrência tendo como comparativo o “status quo” pré-evento, e listar 
todas as medidas necessárias para mitigar ou corrigir as consequências 
físicas do incêndio. 
 
Jonas encerrou a reunião às 18h45. 
 
3.2 Definição das datas das reuniões 
 
As datas permanecem: 
 
Agosto, 25/08, às 17h30; 
Setembro, 22/09, às 17h30; 
Outubro, 27/10, às 17h30; 
Novembro, 24/11, às 17h30; 
 
 

4. DIVERSOS 
 
4.1 Ausências justificadas na reunião 
 
Carlos Hernandez. 
 
4.2 Contatos dos participantes 
 
Em primeira reunião foi convencionado a formação de um grupo na 
plataforma de Whatsapp e outra “nas nuvens” para compartilhamento de 
artigos e estudos necessários ao grupo. 
Foram compartilhados os seguintes contatos durante as reuniões: 
Paulo Magri - pmagri@uol.com.br – 11 99982 5747 
Jonas Mattos - jonasmattos@uol.com.br – 11 99905 9221 
Evandro Henrique – engenheiroevandrohenrique@gmail.com – 11 99954 
3194 
Maira Modotti - maira@modotti.com.br – 11 99330 6930 
Mariana Pinotti - mairipinotti@gmail.com – 11 99673 8803 
Freddy – freddyfelixpe@gmail.com - 11 953348 8149 
Daniel Grasso – dagrna@hotmail.com – 11 98128 0051 
Alice Feitor – alicefeitor1@gmail.com –  
Gilmar Souza – gilmarsouzaa@gmail.com -  
Fernando – eng.fernandoam@hotmail.com – 11 98081 9651 
Frank Itinoce – fitinoce@policiamilitar.sp.gov.br 
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Antonio Carvalho Neto - eng.neto@hotmail.com 
Cassio Armani - crarmani@gmail.com 
Paulo Augusto - pauloafn@gmail.com 
Fernando Nevoa - Alves.nevoa.engenharia@gmail.com 
Freddy Cortez - freddyfelixpe@gmail.com  
Ana Paula c. Kinoshita - anapaula@apkengenharia.com.br   
anak.ecivil@gmail.com 
Eng. Marcelo Lima dos Santos - Marcelo-m-lima-santos@uol.com.br - 
11-999869626 
Waldivia Borges – waldiviaborges@hotmail.com – (13) 997408505 
Paulo Freitas – pandrade@istforensic.com – 11 973345413 
 
Na presente reunião foi adicionado contato de: 
 
Keverson Thiago - keversonminchiguerre@gmail.com (11)98892-7849 
 
 
4.3 Data da próxima reunião: 25/08/2022, às 17h30. 

 
Discussão da Metodologia Científica da Cartilha 
 
 

5 PRÓXIMAS AÇÕES 

Item Atividade Responsável Prazo 
    
    

 

 

6 FECHAMENTO DA REUNIÃO 

Após a abertura da palavra aos presentes e debatidas e registradas 
nesta ATA as manifestações, Jonas Mattos, Coordenador, encerrei esta 
reunião. 

Data: 23/06/2022 
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