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Segurança e Qualidade dos
Trabalhos
Artigo 39, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor:

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas, colocar, no

mercado de consumo,

qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas

específicas não existirem, pela ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas) ou outra entidade
credenciada pelo Conmetro

(Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial)”.

NBR 14.653
LAUDO DE AVALIAÇÃO se presta
a estimar valores de bens, dentre eles
o mais utilizado é o Valor de Mercado, principalmente

quando se avalia imóveis urbanos, com grande destaque ao
Método Comparativo Direto de Dados de Mercado.

PTAM não previsto na ABNT, por sua vez, se presta a
formalizar a opinião técnica, mas em qualquer hipótese não
pode se configurar em um laudo técnico, pois carece de pré-

requisitos técnicos.

NBR 14.653
Recentemente

observamos

profissionais

sem

os

conhecimentos técnicos necessários emitindo laudos, baseados
em

conceitos

opinativos,

denominando-os

de

Parecer

Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM.
As Normas Brasileiras afastam das avaliações os critérios

subjetivos e opinativos, e primam por conceitos e ferramentas
técnicas que
demonstram e comprovam
a formação de valor.

Papel do Avaliador
Compete ao avaliador,
com imparcialidade
e impessoalidade,
fornecer subsídios para que o contratante
e/ou julgador possa decidir a controvérsia

apoiado em bons fundamentos técnicos e de
acordo com seu convencimento jurídico.

NCPC
“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:
...
§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em
linguagem simples e com coerência lógica, indicando como
alcançou suas conclusões.
§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação,
bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico
ou científico do objeto da perícia.
§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes
técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo
testemunhas, obtendo informações,
solicitando documentos que estejam em
Poder da parte, de terceiros ou em
repartições públicas, bem como instruir
o laudo com planilhas, mapas, plantas,
desenhos, fotografias ou outros
elementos necessários ao
esclarecimento do objeto da perícia.

AÇÕES RENOVATÓRIAS E
REVISIONAIS DE ALUGUEL

l. Resultado da avaliação e sua data de
referência

Nas ações Renovatórias
de Locação a data
base da avaliação é a
data de início do novo
contrato de locação,
que pode ser anterior
ou pode ser posterior a
data da emissão do
laudo.

Nas
ações
revisionais
de
aluguel a data
base da avaliação
deve ser a data da
citação do Réu e
não a data da
avaliação.

Laudo Fundamentado
i. Planilha dos dados
utilizados (inferência estatística)
O laudo judicial apresentou a
equação, os testes e o resultado, no entanto, apesar de utilizar 24
(vinte e quatro) elementos comparativos, mas não apresentou a
planilha detalhada de dados exigida pelo item “i” da NBR 14.653-

2, com todos os atributos das variáveis simuladas, alegando o
Avaliador

que

se

utilizou

de

um

programa

específico

da

engenharia de avaliações, no entanto, tais dados são necessários
para conferência e ou auditagem por qualquer profissional, ou
seja, os dados devem ser transparentes.

Planilha dos dados
Apresentados (item i) da NBR 14.653-2
Valor unitário = -17961,95976 + 532,7006333 * Estacionamentos para
clientes -7,646190073 * Distância ao polo valorizante + 4203,717192 *
ln (Área equivalente)

Planilha dos Dados
Apresentados (item i) da NBR 14.653-2
a) As áreas equivalentes de cada imóvel paradigma
encontram-se junto as fotos dos imóveis elementos
comparativos.
b) As distâncias obtidas estão em conformidade com o
arruamento (portanto não está em linha reta) e foram
obtidas andando pelo centro comercial, tendo
como
polo valorizante a Av. 7 esquina R. 10 (Igreja Central).

c) Ao executar a perícia o Perito Judicial informou que os
dados pertinentes aos imóveis encontram-se nos Laudos
das partes datados de 2016 e 2017 com os 24
elementos amostrais utilizados.

Planilha dos Dados
Apresentados (item i) da NBR 14.653-2
d) Os imóveis paradigmas foram vistoriados pelo perito, portanto,
compatíveis com o padrão construtivo do imóvel avaliando.

e) Deveria o Assistente se reportar ao Laudo realizado pela empresa que
ele representa em 06/2017 para obter tais informações, uma vez que o
mesmo encontra-se no processo para averiguação, como realizado por
este perito.
f) Ainda, confunde procedimentos e critérios com metodologia adotada
na elaboração do laudo judicial que foi concordante.
FINALMENTE, NÃO FOI CUMPRIDA A NBR-14653 E PORTANTO, O
PRESENTE LAUDO PODE SER CONSIDERADO NULO, CONFORME
O CDC E O PROFISSIONAL ESTÁ DESCUMPRINDO A FUNÇÃO DE
AUXILIAR DA JUSTIÇA

DESAPROPRIAÇÕES
l. Resultado da avaliação e sua data de referência

DATA BASE E CONTEÚDO DA
AVALIAÇÃO PRÉVIA E DEFINITIVA


A data base da Avaliação Prévia é
a data da vistoria e avaliação.



A data base da Avaliação
Definitiva é a data base da
Avaliação Prévia.



A Avaliação Definitiva deve se
reportar à pesquisa e data base da
Avaliação Prévia, caso não haja
fato novo que justifique alguma
alteração.

DESAPROPRIAÇÕES
O Avaliador ao atuar nas Avaliações
Prévias deve prever todos os danos
causados ao expropriado no intuito
de indicar todos os pontos relevantes
no

laudo

prévio

de

maneira

completa, principalmente nos casos
de desapropriação parcial, para não

causar prejuízos ao expropriado caso
a

parcela

remanescente

e/ou

restante, discutida no laudo definitivo,
venha a ser paga em decisão final,

que pode demorar anos em função
dos recursos previstos na legislação.

Deve contemplar todos os
cenários possíveis para que o
MM. Juiz possa ter os subsídios
necessários para buscar o
equilíbrio entre os benefícios
e interesses sociais com as
melhorias públicas e a “justa”
indenização, como prevê a
Constituição Brasileira.

Limitações




Os dispositivos como:


Viadutos;



Pontes; ou,



passagens inferiores.

Restringem o uso de uma faixa lindeira, face à topografia ou
mesmo por limitações legais e depreciam a área

remanescente, podendo, no entanto, a área a ser utilizada
como capacidade de aproveitamento construtivo em relação

ao zoneamento da região, mas não podendo receber
construções.


Neste aspecto, o Engenheiro de Avaliações deve prever todos

os impactos negativos da implantação do melhoramento.

EXTRAPOLAÇÃO
TRATAMENTO DE FATORES
A Norma de Avaliação de Bens NBR 14653-2 da ABNT vetam a
extrapolação de fatores, tanto se forem utilizados como
multiplicativos como somatórios:
Tabela 3 - Grau de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores

FÁREA = (2.000/80.000,00)1/8 = 0,63
FTRANSPOSIÇÃO = 30,00/150,00 = 0,20
FZONEAMENTO = 0,20/0,80 = 0,25

FCONJUNTO = 0,63 X 0,20 X 0,25 = 0,0315
FMULTIPLICATIVO = 100,00 x (0,63 x 0,20 x 0,25) = 3,15
FSOMATÓRIO = 100,00 x [1+(0,63-1) + (0,20-1) + (0,25-1) + 3-1)] = 8,00

CONCLUSÕES DO SEMINÁRIO
AVALIAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS – 2019
Segurança e qualidade dos Trabalhos

As avaliações, para quaisquer
finalidades, são disciplinadas pelas
prescrições expressas pela norma
ABNT NBR 14.653 - Avaliação de
Bens que é composta por sete
partes, sendo as Partes 2 e 3
dedicadas respectivamente a imóveis urbanos e
rurais. A norma ABNT NBR 14.653 está
conceitualmente alinhada às Normas
Internacionais de Avaliação (IVS).

CONCLUSÕES DO SEMINÁRIO
AVALIAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS – 2019
Não pode ser abstraído o fato de que, de acordo Código de Defesa do
Consumidor, as normas emitidas pela ABNT têm caráter compulsório
e a existência de duas normas para o mesmo propósito, a toda

evidência, vai produzir confusão ao invés de trazer luz e segurança.
Portanto, é certo que a emissão, pela ABNT, de uma segunda norma
para a elaboração de trabalhos que tenham por propósito a

identificação do VALOR DE MERCADO de
imóveis será um fato extremamente nocivo que
irá desestruturar e trazer insegurança técnica

e jurídica para um segmento de mercado
que hoje se encontra estável e normalizado.

CONCLUSÃO
Após esta exposição, concluímos que as normas

técnicas nos oferecem uma série de
benefícios minimizando os subjetivismos, exige
a especificação do nível de fundamentação e precisão, bem como permite
que os laudos executados para instituições financeiras, extrajudiciais e/ou
judiciais sejam auditáveis por profissionais habilitados e com conhecimentos
técnicos de engenharia de avaliações.
Também fica claro e evidente que as Normas Brasileiras afastam avaliações
com critérios subjetivos e opinativos, e primam por conceitos e ferramentas
técnicas que demonstram e comprovam a formação de valor.
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