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APRESENTAÇÃO

Nesta sua nova obra técnica, o autor vale-se de sua invejável experiência 

profissional para fornecer aos interessados valiosíssimos subsídios sobre 

a redação de laudos de avaliação de imóveis, principalmente daqueles des-

tinados a instruir ações judiciais, preenchendo, assim, uma velha lacuna 

que sempre existiu na bibliografia da Engenharia de Avaliações.

Inicialmente, a obra oferece ao leitor alguns conceitos e definições 

pertinentes às atividades periciais e avaliatórias e, de forma sintética, dis-

corre sobre as principais espécies de perícia – o arbitramento, a avaliação, 

o exame e a vistoria –, ofertando alguns pequenos exemplos.

Detendo-se com maior profundidade na avaliação de imóveis, o 

autor cita a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos da Associação Bra-

sileira de Normas Técnicas (ABNT) e dá ênfase às atividades básicas, com 

especial destaque para a vistoria, a metodologia, a pesquisa de valores e 

seu tratamento, os cálculos avaliatórios de imóvel, a análise conclusiva e 

fixação do valor final, a apresentação dos resultados e das conclusões, e, 

por derradeiro, a apresentação do laudo respectivo.

Com muita propriedade, a obra passa, então, a focalizar diversas 

recomendações que um perito judicial por certo não dispensaria, no sen-

tido de aprimorar a redação e a montagem de seu laudo, acompanhadas 

de um exemplo que reproduz um caso prático real. É provável que, nesse 

ponto, o leitor estranhe o caráter incomum do trabalho ilustrativo. Toda-

via, é preciso ponderar que se trata de um laudo encaminhado ao Tribunal 

de Justiça, num caso de apelação cível em que a Turma Julgadora necessi-

tava de mais algumas luzes para bem decidir sobre a ação, já em grau de 

recurso. Assim, o exemplo é bastante oportuno pelo seu refinado nível de 

elaboração. O autor completa sua excelente orientação com comentários 

sobre os laudos dos assistentes técnicos, complementando-a com dois tra-



balhos suficientemente claros: um concordante e outro divergente.

Em sua parte final, a obra aborda diversas questões relativas ao 

estilo do laudo, como a clareza, a concisão, a precisão, a originalidade e a 

harmonia. Ademais, o talento do autor emerge também nos ensinamen-

tos que transmite sobre o uso correto da língua portuguesa, mormente 

quanto à ortografia, à acentuação, à pontuação, à concordância especial, à 

regência verbal, ao emprego de iniciais maiúsculas, à colocação pronomi-

nal e à voz passiva.

Enfim, trata-se de um livro de extrema utilidade para todos que 

labutam no campo das avaliações e das perícias de engenharia, particu-

larmente como fonte de estudo e de consulta.

Eng. José Carlos Pellegrino



PREfáciO

Este livro destina-se a suprir, ainda que de maneira modesta, parte dos 

conhecimentos que não são adquiridos em uma escola de engenharia, 

arquitetura e agronomia.

Desde que passamos a analisar laudos judiciais por força de nosso 

trabalho como perito ou assistente técnico, percebemos a dificuldade de 

transformar a linguagem técnica em linhas acessíveis e atraentes para o 

magistrado. Essa habilidade é desenvolvida pelo autodidatismo de alguns 

peritos e pelo esforço e empenho de outros.

Pensando nisso, procuramos reunir tudo que achamos útil e neces-

sário para a confecção de um laudo de avaliação de imóveis, sem nada 

omitir, pelo menos conscientemente, em relação à nossa experiência 

adquirida no trabalho diário e aos nossos conhecimentos de engenharia 

de avaliação e de técnicas de redação. O embasamento técnico acha-se 

descrito em nosso livro Manual de avaliações e perícias em imóveis urbanos. A 

forma de apresentação do laudo e da condução dos trabalhos são o assunto 

deste opúsculo, que pretende ser apenas uma contribuição a mais para a 

classe dos profissionais de avaliações de imóveis, da qual fazemos parte.

José Fiker
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EsquEma do 
disCuRso

1
Este capítulo tem o objetivo de apresentar a estrutura de uma tese, com-

posta por exórdio, narração, confirmação e peroração. Para tal, expõem-se 

nos Exemplos 1.1 e 1.2 dois modelos de tese.

Exemplo 1.1

1.1.1 Exórdio (apresentação da tese)

Enquanto aqui estamos confortavelmente sentados, com a nossa atenção 

voltada para os nossos problemas, cresce nas ruas o número de crianças 

carentes que morrerão prematuramente de fome ou que se transformarão 

em delinquentes e marginais da sociedade.

1.1.2 Narração

Os fatos dispostos a seguir comprovam a nossa tese:

1. As estatísticas demonstram que uma parte da inteligência do 

indivíduo é congênita, enquanto a outra parte se desenvolve a 

partir das condições sociais a que o indivíduo está submetido: 

as condições de alimentação, formação escolar, profilaxia contra 

doenças etc.

2. Seria repetitivo dizer que a criminalidade que fornece tanta 

substância para a imprensa falada e escrita aumenta na razão 

direta do aumento da miséria.

3. O desequilíbrio econômico da sociedade torna esse quadro cada 

vez mais assustador. Poucos de nós podemos jactar-nos de nunca 

ter sido molestado pela ação criminosa de algum delinquente 



Laudos dE 
avaLiação

3
Laudo de avaliação é o resultado técnico, subscrito por peritos, que apre-

senta os elementos esclarecedores e as conclusões dos trabalhos de 

avaliação. No caso do documento redigido pelo assistente técnico, em vez 

de laudo, utiliza-se a denominação parecer técnico.

3.1 Apresentação de laudos

Segundo a NBR 14653-2 (ABNT, 2001), a apresentação de laudos deverá 

obedecer às prescrições dispostas a seguir. Segue também, no final do 

capítulo, uma observação a respeito de outros aspectos não abordados nas 

prescrições expostas.

 � Apresentação do interessado: apresenta-se a pessoa física ou jurídi-

ca que encomendou o trabalho avaliatório.

 � Identificação do proprietário: quando possível. Às vezes, devido a 

problemas de titularidade, não é possível identificar o proprie-

tário do imóvel.

 � Objetivo de trabalho: é a caracterização do objetivo da avaliação, 

permitindo ao avaliador estabelecer o grau de detalhamento das 

atividades básicas, o nível de precisão compatível e as demais 

circunstâncias que podem influir no valor do imóvel.

 � Individualização do objeto de avaliação: é obtida por meio do cadas-

tro do imóvel, e compreende plantas, memoriais descritivos e 

documentação fotográfica em grau de detalhamento compatível 

com o grau de precisão requerido pela finalidade da avaliação, 



Laudo do PERito 
judiCiaL
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O laudo do perito judicial deve ser objetivo, completo e conciso, restringin-

do-se ao assunto da perícia, sem divagações. Inicia-se com uma introdução 

com o nome do interessado, seguida de uma exposição de motivos e obje-

tivos.

Se houver laudos anteriores, como, por exemplo, no caso de ape-

lação, o perito deve proceder a um exame dos laudos apresentados, 

explicando ao juiz quais as virtudes e os defeitos de cada um. Se não puder 

optar por nenhum dos trabalhos anteriores, o perito deve elaborar a sua 

própria avaliação, que segue todas as etapas já mencionadas anteriormen-

te, a começar pela vistoria.

Se houver discrepâncias de áreas e dimensões ou controvérsia de 

direitos, o perito poderá proceder de duas ou mais avaliações, conside-

rando as diversas hipóteses assumidas, e deixar para o magistrado julgar 

as questões de direito. Essa alternativa só deve ser empregada em último 

caso, quando o perito entender que não se deve imiscuir em questões jurí-

dicas. Caso contrário, o perito deverá adotar uma posição, pois os juízes 

não acolhem com simpatia um laudo difuso, não objetivo e com várias 

alternativas, assim como não aceitam que o perito exceda seus limites e 

penetre em questões jurídicas que transcendam o seu campo de conheci-

mento e que sejam de competência do juiz. Portanto, nesses casos, há que 

prevalecer o bom senso do profissional.

O vistor oficial deve, então, expor concisamente os fundamen-

tos lógicos e matemáticos que o levaram a chegar ao valor do imóvel em 

avaliação, evitando, sempre que possível, a exposição longa de cálculos e 
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fórmulas. Lembrar-se sempre de que o juiz é leigo e prefere explicações verbais didá-

ticas a cálculos e fórmulas complicadas.

Em seguida, o perito deve expressar suas conclusões de maneira coerente, 

objetiva e consistente, embasado no corpo do laudo. A resposta aos quesitos deve ser 

curta e objetiva, sem, no entanto, procurar desvencilhar-se ou evadir-se por meio de 

monossílabos, e evitando também tendenciosidades e distorções. Se for necessário, 

devem-se anexar, no final, plantas, documentos, fotografias, memoriais de cálculo 

etc.

Por fim, o perito deve datar e assinar o documento, apondo suas credenciais – 

títulos, registro profissional, entre outros.

A seguir, a título de exemplo, apresenta-se um laudo judicial.

Exemplo 4.1

Exmo. Sr. Dr. Juiz Desembargador Relator da Apelação Cível nº 3.113-2 da 8ª Câmara 

do Tribunal de Justiça.

JOSÉ FIKER, infra-assinado, engenheiro civil, perito judicial nomeado nos 

autos da APELAÇÃO supra, em que são APELANTES HELENA SILVA E OUTROS, e APE-

LADOS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO 

LIMPO PAULISTA, tendo procedido aos estudos e diligências que se fizeram neces-

sários, vem apresentar a V. Exa. as conclusões a que chegou, consubstanciadas no 

seguinte LAUDO.

4.1.1 Preliminares

Era objeto da ação ordinária que gerou a presente apelação a área de 19.620,80 metros 

quadrados, destacada da maior porção do Sítio Palmeiras, no Município de Campo 

Limpo Paulista, a qual, segundo os autores, foi ocupada pela Prefeitura de Jundiaí 

no mês de agosto de 1961, para a construção, no então distrito de Campo Limpo, de 

avenidas marginais ao Rio Jundiaí.

Pretendiam os apelantes a indenização fixada pelo Respeitável Acórdão da 

Apelação nº 58.471 da 5ª Câmara do Segundo Tribunal de Alçada Civil; eis que, à 

oportunidade da propositura, não fizeram os autores prova do domínio sobre a área 

(fl. 12 dos autos).

O documento nº 3, fl. 8, apresentado pelos autores, representa um levanta-

mento da área que se pretendia ver indenizada. Nele verifica-se a existência de um 

resumo de ocupação, dando as seguintes metragens:
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Caso o assistente não encontre razão para discordar do laudo oficial, ela-

borará um parecer técnico concordante, explicando item por item por que 

concorda com o laudo e, assim, revelando explicitamente a conferência de 

todos os pontos.

Apresenta-se a seguir um exemplo de parecer técnico concordante.

Exemplo 6.1

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Municipal (Autos nº 935/76)

JOSÉ FIKER, engenheiro civil, Crea nº 23978, assistente técnico da 

Empresa Paulista de Melhoramentos – na AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO que 

promove contra Roberto Silva, tendo precedido às necessárias diligências 

e concordando com a avaliação do Sr. Perito Judicial, apresenta a V. Exa. os 

motivos de sua concordância, consubstanciado no seguinte 

PARECER TÉCNICO CONCORDANTE

6.1.1 Objetivo da ação

A autora ajuizou a presente ação para desapropriar parcialmente o imóvel 

sito à Rua Dante Marteletti, L. 36, declarando-o de utilidade pública, para 

fim de desapropriação, por ser necessário à execução de obra de retificação 

e canalização do córrego Aricanduva.

6.1.2 Avaliação oficial

O Sr. Perito Judicial avaliou o imóvel em R$ 54.708,00 (cinquenta e quatro 

mil, setecentos e oito reais), assim distribuídos:



PaRECER téCniCo 
disCoRdantE
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O assistente não tem obrigação de discordar sempre do laudo do perito; 

seu compromisso maior é com a veracidade dos fatos. Assim, o assistente 

que distorce os fatos em benefício de seu cliente está fazendo falsa perícia 

e fica sujeito às penalidades pertinentes constantes dos Códigos Civil e 

Penal. Sua formação científica o obriga a trazer a lume a verdade. A defesa 

do cliente está a cargo de seu advogado.

A obrigação do assistente consiste em analisar minuciosamente o 

laudo oficial e apontar os enganos e omissões que porventura ocorrem. A 

seguir, apresentam-se alguns erros comuns que acontecem em laudos e 

que devem ser indicados pelo assistente:

 � Erros de cálculo aritmético: Deve-se verificar todas as contas. Ao 

contrário do que se pensa, é comum ocorrerem enganos aritmé-

ticos, principalmente na parte de pesquisa de valores, em que há 

muitas contas e, às vezes, informações insuficientes fazem com 

que o perito reveja os cálculos e se esqueça de alterar algumas 

operações.

 � Falta de correspondência entre o valor tabelado e o valor real: Quando o 

preço unitário do terreno for decorrente de estudos em comissões 

de peritos, é possível que o valor adotado não seja exatamente 

aquele proposto pelo estudo para aquele local específico. Verifi-

car sempre os números do setor e da quadra correspondentes ao 

imóvel em avaliação.

 � Enganos com relação à Lei de Zoneamento: Verificar sempre no mapa 

de zoneamento se a zona em que se encontra o imóvel é aquela 
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Apresentam-se neste capítulo os conceitos dos diferentes tipos de laudos.

 � Laudo: Parecer técnico escrito, fundamentado e emitido por um 

especialista indicado por autoridade, relatando resultados de 

exames e vistorias, assim como eventuais avaliações com ele 

relacionadas.

 � Parecer técnico: Relatório circunstanciado, ou esclarecimento 

técnico emitido por um profissional capacitado e legalmente 

habilitado sobre assunto de sua especialidade.

 � Relatório: Narração ou descrição verbal ou escrita, ordenada e 

mais ou menos minuciosa, daquilo que se viu, ouviu ou obser-

vou.

 � Vistoria: Constatação de um fato em imóvel, mediante exame 

circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o 

constituem, objetivando sua avaliação ou parecer sobre ele.

 � Inspeção predial: Vistoria da edificação para determinar suas con-

dições técnicas, funcionais e de conservação, visando direcionar 

o plano de manutenção.

 � Perícia: Atividade técnica realizada por profissional com quali-

ficação específica, para averiguar e esclarecer fatos, verificar o 

estado de um bem, apurar as causas que motivaram determina-

do evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos.

 � Avaliação: Análise técnica, realizada por um engenheiro de ava-

liações, para identificar o valor de um bem e de seus custos, 



ExEmPLo dE 
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12.1 Laudo judicial

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 20ª Vara Cível da Capital

CARLOS DE CAMPOS, engenheiro civil, perito judicial nos autos 

da medida cautelar proposta por ANDRÉ DE LIMA contra ANTÔ-

NIO VAZ DA SILVA, após diligências e estudos, oferece suas 

conclusões, no seguinte

LAUDO

12.1.1 Preliminares

Inicial

Alega-se na inicial:

 � que o requerente é proprietário do imóvel situado na Rua Laerte 

Oliveira, 317 – Pinheiros, nesta Capital, enquanto o requerido é 

proprietário do terreno situado do lado esquerdo da propriedade 

do requerente de quem da rua olha para seu imóvel, sendo certo 

que a divisa entre o imóvel do ora requerente e o de propriedade 

do requerido, lote nº 4 da quadra 21, era constituída por muro de 

propriedade do requerente, codificado por ocasião da construção 

de sua residência;
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12.5 Análise do laudo do perito e dos pareceres técnicos dos   

 assistentes do autor e do réu

1. O laudo do perito judicial, sob o ponto de vista da sua estrutura lógica, 

contém:

 � Uma introdução, correspondente à primeira seção (Preliminares), que tentou 

resumir os termos em que estava posta a demanda.

 � Nessa introdução, o perito estendeu-se por demais nas alegações das 

partes, praticamente copiando os autos. 

 � Na verdade, resolveu-se suprimir parte do texto por respeito ao leitor deste 

livro. O perito deveria ter procedido de forma semelhante, isto é, deveria 

ter poupado o Excelentíssimo Magistrado de ler duas vezes os autos, dado 

que seu tempo é por demais precioso para deter-se em aspectos pouco rele-

vantes do laudo e que nada acrescentam ao que já havia sido exposto na 

inicial. 

 � Os parágrafos são extensos, com abusiva utilização de vírgulas em detri-

mento do ponto final, que tornaria o texto mais objetivo, mais claro e 

menos cansativo de ser lido. 

Fig. 12.3 Situação após a queda do muro 




