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RICARDO HENRIQUE DE ARAUJO IMAMURA

Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia de Lins, 1977.

Engenheiro pela Empresa Consultora Hidroservice – Engenharia de Projetos Ltda., de

1978 a 1989. Engenheiro pela S.A. Indústrias Votorantim, de 1989 a 1990; Assessor da

Diretoria pela Empresa Consultora Matricial Projetos e Consultoria Ltda., de novembro de

1990 a 1991. Sócio Proprietário da R.H. Imamura Peritos Consultores e da Advisors

Committee.

Perito Judicial de diversas Varas Cíveis e da Fazenda no Estado de São Paulo, desde

1978. Dentre sua experiência como Perito Judicial, encontram-se a Elaboração de mais

de 4.300 Laudos de Engenharia Legal de naturezas diversas.

Membro Titular, Coordenador da Divisão Técnica de Avaliações e Perícias, Vice-

Coordenador Divisão Técnica de Compliance, Conselheiro e Perito Especialista da Câmara

de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia – São Paulo. Membro Fundador e

Ex-Presidente da Associação Paramaçônica de Peritos Judiciais – APPJ. Presidente da

AELINS – Associação de Engenheiros de Lins – Lins/SP. Membro da CBAr – Comitê

Brasileiro de Arbitragem; Membro da ABCIP – Associação Brasileira das Entidades de

Crédito Imobiliário e Poupança; Membro da CAM-CCBC – Câmara de Comércio Brasil-

Canadá; Membro da Amcham Brasil; Membro da CAMARB – Camara de Arbitragem

Empresarial Brasil; Membro do FIDIC. Membro de diversas Associações em São Paulo.

Ministra Cursos e Palestras e tem publicações técnicas diversas.



PROF. DR. JOSÉ FIKER

Doutor em Semiótica e Linguística Geral (com ênfase em Laudos. Foi fundador e

primeiro presidente da Câmara de Valores do IBAPE – Instituto Brasileiro de

Avaliações e Perícias do Instituto de Engenharia, perito dos Tribunais de Alçada e

Justiça. Coordenador da Divisão de Avaliações e Perícias do Instituto de Engenharia,

graduado em Português, Latim e Linguística, Assessor Jurídico da Diretoria do IBAPE

NACIONAL e Vice Presidente do IBAPE- SP. É Diretor Presidente da EMBRAVAL –

Empresa Brasileira de Avaliações S/C Ltda. É autor dos livros Manual de Redação de

Laudos, Avaliação de Imóveis Urbanos e A Perícia Judicial (este último em coautoria

com o Engº Joaquim da Rocha Medeiros), Manual Prático de Avaliações e Perícias de

Engenharia, todos da Editora Pini. Manual Prático de Direito das Construções,

Linguagem do Laudo Pericial, Perícias e Avaliações Fundamentos Práticos e

Contestação na Perícia Judicial todos da Editora Leud – Livraria Editora Universitária

de Direito. O livro Linguagem do Laudo Pericial é originário da tese de Doutorado e

do Melhor Trabalho do ano em colaboração com a classe do Instituto de Engenharia

de 2004 e 2011, Medalha de Ouro. Advogado formado pela USP. Já deu aula nas

principais entidades ligadas a avaliações e perícias em todo o Brasil.



ENGa. MIRIANA PEREIRA MARQUES

Formada em Engenharia Civil pela FAAP, foi professora universitária de

Maciços e Obras de Terras, Transportes e Mecânica dos Solos na mesma

faculdade.

Com 20 anos de atuação profissional dedicados à área de Avaliações e

Perícias, referente a bens patrimoniais e a imóveis urbanos, comerciais,

residenciais, rurais e industriais, é responsável técnica pela área de

Avaliações e Perícias da Marques & Marques Engenharia. Assistente

técnico do Metrô e da Dersa e especialista em Avaliações e Perícias.

No Instituto de Engenharia, é vice-presidente de Assuntos Internos, Vice-

Coordenadora da Divisão Técnica de Informática e da Divisão de

Avaliações e Perícias, membro do Conselho Consultivo e da Câmara de

Mediação e Arbitragem (CMA). E possui o prêmio de Melhor Trabalho

Técnico do Ano Analisando Temas Ligados ao Exercício da Profissão –

“Vistoria Cautelar”, “Imóveis Tombados” e “Calçadas”, entregues pela

instituição.



ENGa. DÉBORA SANCHES DE A. MARINELLO

Engenheira Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Técnica em 

Edificações – Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo.

Pós Graduada pelo IDD/SP, sendo Especialista em “Patologia nas Obras 

Civis”.

Pós graduada em Gerenciamento de Operações na Construção Civil pela 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP).

Aperfeiçoamento em Avaliações de Imóveis Urbanos e Rurais e Avaliação de 

Aluguéis pelo Ibape-SP.

Atua na área da Engenharia Diagnóstica realizando vistorias, inspeções 

prediais, auditorias, perícias e consultorias técnicas de edificações para 

Condomínios residenciais e comerciais, Construtoras e Incorporadoras e 

também na área de Avaliações de Imóveis residenciais e comerciais.

Assistente técnica junto a escritórios de advocacia e empresas de 

Engenharia.

No Instituto de Engenharia, atualmente está como Diretora do 

Departamento de Engenharia de Produção e membro das Divisões Técnicas 

de Avaliações e Perícias e Patologia das Construções.

Sócia na empresa J. Cabral Perícias de Engenharia e Avaliações Ltda.



ENG. JERÔNIMO CABRAL PEREIRA FAGUNDES NETO

Engº Civil Msc. Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto

Engenheiro civil pela Escola de Engenharia de Lins, em 1980, e administrador de

empresas, pela Universidade Mackenzie, em 1992; pós-graduado em Avaliações e

Perícias de Engenharia pela FAAP, em 2002; mestre em habitação na área: Tecnologia

das Edificações pelo IPT - 2007; perito judicial na Região Metropolitana de São Paulo e

assistente técnico no Sul-Sudeste, desde 1987; membro do corpo docente de cursos de

pós-graduação em Perícias de Engenharia e Avaliações e Engenharia Diagnóstica em

Edificações em convênio com entidades diversas; Professor convidado do curso:

Gerenciamento de Ativos Imobiliários Corporativos FDTE/ CoreNet, Autor e Coautor de

livros e artigos técnicos além de palestrante e ministrador de cursos, treinamento nos

temas: Perícias em Revestimentos; Perícias em Edificações; Inspeção e Manutenção

Predial; Engenharia Diagnóstica em Edificações; Norma de Desempenho em edificações.

Representante do Instituto de Engenharia na ABNT, na elaboração da Norma de

desempenho de edificações – edição 2013; secretário da Comissão de normas da ABNT-

CB2 para revisão das normas: NBR 14.037 – Diretrizes para elaboração de manuais de

uso, operação e manutenção das edificações e NBR 5674 – Manutenção das Edificações,

como representante do Ibape; Secretário da Comissão de estudo NBR 16.280 – versão

2014 - - Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas, como representante

do Instituto de Engenharia; Medalha Hélio de Caires: melhor trabalho de Perícias do XIV

Cobreap – Salvador – BA - 2007: Perícias em Fachadas de Edificações – Pintura; Menção

Honrosa pelo trabalho: A Engenharia Diagnóstica como instrumento de valorização

profissional e da qualidade nas edificações no Instituto de Engenharia de São Paulo –

2011; Vice-presidente de atividades técnicas do Instituto de Engenharia e Diretor da J.

Cabral Perícias de Engenharia e Avaliações.



O QUE É UM PERITO?

O QUE É UM ASSISTENTE TÉCNICO?

QUEM PODE SER PERITO?






A Lei No 5194/66, no seu art. 27, alínea f, concede ao Confea baixar

e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e

execução da referida Lei. Esta Lei determina:

“art. 7º - As atividades e atribuições profissionais

do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: [...] c)

estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação

técnica;”

No mesmo sentido o CAU apresenta na Resolução No 51, art. 2, item

d, a atribuição ao Arquiteto para:

“Inventário, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo e parecer técnico,

auditoria e arbitragem em obra ou serviço técnico referente à preservação do

patrimônio histórico cultural e artístico.”

Importante salientar que o Art. 13 da mesma Lei prevê que não

possuem valor jurídico os laudos, e demais trabalhos quer públicos e/ou

privados, quando não realizados por profissionais registrados no CREA.



Tem-se que o Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, para

ser Perito são necessárias, além da formação de grau superior, a

inscrição no Conselho de classe do qual a Perícia faz parte. Assim,

para realizar uma Perícia de Engenharia Legal ou Avaliação de

Bens, é necessária a inscrição no CREA ou no CAU.

O Código de Defesa do Consumidor reconheceu a necessidade dos

serviços de avaliação e perícias atenderem as Normas da ABNT,

reconhecendo como uma proteção do consumidor, proporcionando

qualidade e orientação aos serviços.

Portanto, quem pode ser Perito? Como se percebe da legislação

acima citada, embasada na Constituição Brasileira que estabelece

o ordenamento jurídico do País, a responsabilidade da Prova

Pericial de Engenharia e de Avaliações compete, única e

exclusivamente, aos profissionais legalmente habilitados como

Engenheiros, Arquitetos e Engs. Agrônomos.



DO CPC

“art. 475

Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de

conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito, e a

parte, indicar mais de um assistente técnico.”

Assim, para se perceber a complexidade de uma Perícia, tem-se no

Art. 473 do CPC:

“art. 473

O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou;



IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz,

pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 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.”

Experiência e Competência do Perito:

Destarte, não basta ser formado Engenheiro ou Arquiteto, ter

pós-graduação ou qualquer outro curso de especialização para

se considerar um Perito.

Percebe-se que o Perito de Engenharia precisa ter atribuição,

habilitação, experiência e competência para exercer sua

função.



Todos estes aspectos demonstram que é preciso que o profissional

tenha alguns anos de experiência trabalhando em Perícias de

Engenharia, para adquirir conhecimento e ter competência.

Como exposto, é necessário adquirir conhecimento de Legislações,

Normas e conhecer todos os diversos tipos de Perícias existentes

das diversas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Para o ingresso e desenvolvimento de uma Ação Judicial é

imprescindível o auxílio do Assistente Técnico ao Advogado e,

depois, do Perito Judicial ao Juiz, o que se recomenda

principalmente para as Ações mais complexas, requerendo-se que

o Perito Assistente Técnico tenha profundo conhecimento técnico

da matéria questionada, auxiliando o Advogado na obtenção e

análise de documentos que possam conduzi-lo a uma visão global

e detalhada dos fatos e dos aspectos físicos abrangidos em seu

Parecer ou pela Consultoria prestada e também o mesmo se

requer do Perito Judicial para que o Juiz tenha embasamento para

a prolação da Sentença.



“art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de

imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro em 15 (quinze) dias, contados da intimação

do despacho de nomeação do Perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico.

III - apresentar quesitos

§ 2o Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde

serão dirigidas as intimações pessoais.”

“art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de

conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados

e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro

mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.”



FUNÇÃO DO PERITO JUDICIAL

Quais critérios se vale um Juiz para nomear um Perito?

Normalmente o Perito é o profissional de confiança do Juiz.

Por mais culto que seja, o Juiz nem sempre nomeia um Perito

com conhecimentos especializados para Perícias específicas,

sendo que muitas vezes os Peritos nomeados não tem o

conhecimento técnico ou percepção do assunto em julgamento.

Tem-se a expectativa de que o Perito nomeado deve ter moral

ilibada, ser honesto, fiel, leal e tenha realmente conhecimento

de todos os aspectos técnicos abordados na Ação.

No caso em que o Juiz nomeia um Perito sem a qualificação

exigida pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia, ou pelo CAU – Conselho de Arquitetura

e Urbanismo, pode-se requerer sua substituição,, de acordo com

o Art. 468 do CPC conforme transcrito a seguir.



É recomendável que as partes se informem com outros

profissionais que atuam como Peritos, se o Perito Judicial

nomeado em sua Ação possui conhecimentos especializados e

atribuição profissional para a Perícia, cabendo impugnação de

sua nomeação no caso não conforme.

Assim, tem-se que o CPC estabelece:

“art. 468. O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe

foi assinado.”



O Código de Ética do IBAPE – Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias especifica:





Importante salientar que o Perito Judicial deve se valer do

auxílio dos Assistentes Técnicos para o seu trabalho,

comunicando-os das diligências, realizando reuniões com o

intuito de esclarecer os pontos técnicos controversos e buscar

um consenso entre os Peritos, quando possível.

O Perito Judicial elabora ‘Laudo Técnico’.

Um exemplo de uma nomeação de profissional sem

atribuição, mas aliada à falta de atenção do Advogado das

partes, temos o seguinte caso...



Ré

Dr. xxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. xxxxxxxxxxxxxxxx



FUNÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO

O Assistente Técnico, hoje, é elemento da parte que o contratou.

Em uma Perícia Judicial, quando de trabalho anterior ao ingresso

da Ação, o Assistente Técnico tem por função analisar todos

aspectos técnicos para auxiliar o Advogado na preparação da Inicial

do processo.

É recomendável, portanto, que a parte interessada forneça todos

os documentos para que o seu Assistente Técnico possa elaborar

seu trabalho de forma conclusiva. Para tanto, além do Advogado,

cabe também ao Assistente Técnico indicado informar a seu

Contratante quais documentos serão necessários e examina-los

para incluir aqueles que entende serem inerentes ao pleito.





O Assistente Técnico deve fazer a análise dos problemas e

elaborar quesitos de ordem técnica a serem respondidos

pelos Peritos atuantes no processo. Estes quesitos devem ser

objetivos, apresentados em uma sequencia lógica visando

dirimir as questões técnicas que serão abordadas no decorrer

da Ação.

Durante o transcorrer da Ação, o Assistente Técnico deve

acompanhar o trabalho do Perito Judicial de forma ética e

adequada, fazendo as críticas ao Laudo Judicial, não

elaborando um novo ‘Laudo’, como frequentemente acontece

com Peritos Assistentes Técnicos menos experientes.



É essencial apresentar um trabalho bem fundamentado para

que o seu Parecer Técnico Crítico consiga abater um Laudo

Judicial.

Quando existir divergências com relação às conclusões do

Laudo Judicial, o que irá valer é a competência do

Assistente Técnico para fazer valer a sua opinião, de forma

convincente, para prevalecer à do Perito Judicial e formar o

convencimento do Juiz.

Da Contratação do Assistente Técnico:

Assim, como já mencionado, a qualidade do Parecer Técnico

é função da experiência e competência do Assistente

Técnico contratado.

O Assistente Técnico elabora ‘Parecer Técnico’.



Concluindo, os Assistentes Técnicos, conforme o Art. 466 do

CPC são indicados pelas partes envolvidas, não estando

sujeitos a impedimento ou suspeição, como os Peritos

Judiciais.

“art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi

cometido, independentemente de termo de compromisso.

§ 1o Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão

sujeitos a impedimento ou suspeição.

§ 2o O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o

acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com

prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência

mínima de 5 (cinco) dias.”

OBRIGADO!
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