


Esquema do Discurso

 EXÓRDIO: Apresentação da tese

Exemplo: 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 delinqüentes e marginais à

sociedade.
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 NARRAÇÃO: os fatos estão aí para comprovar a nossa

tese.

1. As estatísticas demonstram que uma parte da

inteligência do indivíduo é congênita e que a outra se

desenvolve a partir das condições sociais a que ele

está submetido: condições de alimentação, formação

escolar, profilaxia contra doenças etc.

2. Seria repetitivo dizer que a criminalidade que fornece

tanta substância para imprensa falada e escrita

aumenta na razão direta do aumento da miséria.
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3. O desequilíbrio econômico da sociedade torna cada

vez mais assustador o quadro. Poucos de nós

podemos jactar-nos de nunca ter sido molestado pela

ação criminosa de algum delinqüente direta ou

indiretamente e nenhum de nós esconde a

preocupação de que um dia será alvo da ação desses

marginais.
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 CONFIRMAÇÃO:

Urge fazer alguma coisa contra esse processo de

massificação da miséria.

É por isso que estamos lançando esta campanha de

emergência contra a fome e a miséria em que cada um

de vocês pode contribuir, por mínimo que seja, com

um agasalho, alimentos, contribuições em dinheiro,

ainda que modestas.

Empresa Brasileira de Avaliações S/C Ltda.



Esta campanha não tem a pretensão de liquidar com a

miséria, a qual só extingue com amplas reformas

estruturais no campo da saúde, da educação, da

economia, pela atuação de homens dispostos a empregar

toda sua capacidade e conhecimento na melhoria das

instituições, que deverão ser nossos representantes

legítimos sufragados em eleições democráticas.

Essa companha somente tem o condão de enfrentar uma

situação de emergência para que a sociedade não sofra,

enquanto não se procura resolver definitivamente o

problema, em processo de implosão.
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 PERORAÇÃO:

Portanto pedimos a colaboração de todos, para que

sem sacrifício de seu bem estar, de maneira modesta,

contribuam com o que tiverem em disponibilidade.

Se todos colaborarem com um pequeno quinhão, o

resultado será realmente significativo.
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Exórdio
DATA

 ENDEREÇAMENTO

NOME DO PERITO, QUALIFICAÇÃO

 SOLICITANTE DA PERÍCIA

OBJETIVO DA PERÍCIA

Examinar um problema de vazamento em coluna de

água fria, tendo feito os exames e diligências

necessários, vem pela presente apresentar seu

parecer técnico.
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Narração

1. HISTÓRICO

•Anamnese do Caso

2. DILIGÊNCIA REALIZADAS

 Data da diligência

 Período de tempo e hora

 Indicação e caracterização da situação encontrada
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3. RELATÓRIO TÉCNICO

3.1 da sondagem

3.2 dos perfis cravados

3.3 das repercussões nos vizinhos

3.4 da vistoria da edificação

3.5 da vistoria das paredes das garagens do

edifício Y.
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Confirmação

1. Conclusões quanto às vibrações

2. Da verdadeira causa do vazamento

3. Como deve ter ocorrido o vazamento principal
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Peroração
Consta o presente parecer técnico de ( ) folhas

datilografadas, todas elas rubricadas no anverso, sendo

esta última datada e assinada. Contém ainda ( )

fotografias e ( ) anexos citados no texto.

São Paulo,   de             de 20  .

_______________________________

Engº Fulano de Tal

CREA SP XXXX/D

Membro titular do IBAPE

Coordenador de Cursos do IBAPE

Coordenador da Divisão Técnica de 

Avaliações e Perícias do I.E.



Laudo do Perito Judicial
• Qualidades

• Objetividade

• Concisão

• Restrito ao assunto da perícia, sem divagações

• Laudos Anteriores

• Examinar um a um (caso de apelação), apontando respectivas virtudes e

defeitos

• Se não puder optar por nenhum dos trabalhos anteriores, elaborar sua

própria avaliação
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• Análise da controvérsias

• Se houver discrepância de áreas, dimensões ou controvérsia de direitos, pode-se

proceder a duas ou mais avaliações, considerando as diversas hipóteses

assumidas e deixar questões de direito para o magistrado julgar. Tal atitude só

deve ser adotada em último caso, quando o perito entender que não se deve

imiscuir em questões de direito.

• O juiz não gosta:

• De laudos difusos, não objetivos e com várias alternativas

• De que o perito exceda seus limites e penetre em questões jurídicas



• Fundamentação

• Expor concisamente os fundamentos lógicos e matemáticos para atingir o valor

do imóvel.

• Evitar, sempre que possível, exposição longa de cálculos e fórmulas. O juiz

prefere explicações verbais didáticas a cálculos e fórmulas complicadas.

• Conclusões

• Coerentes

• Objetivas

• Consistentes

• Embasadas no corpo do laudo
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• Respostas aos Quesitos

• Curtas e objetivas

• Sem procurar evadir-se através de monossílabos

• Evitar tendenciosidade e distorções

• Anexos

• Plantas

• Documentos

• Fotografias

• Memórias de cálculo

• Trechos aos quais o perito tenha se referido no corpo do laudo
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• Data

• Datar e assinar

• Colocar suas credenciais (título, registro profissional, outras)
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Modelo de Laudo Judicial Simples

• Objetivo: finalidade da avaliação

• Imóvel: endereço do imóvel

• Histórico: explicar porque surgiu a necessidade de proceder-se

a avaliação do imóvel.

• Exemplo: porque o expropriado não concordou com o valor

oferecido, etc.

Preliminares
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Modelo de Laudo Judicial Simples

• Localização

• Setor, quadra e lote (no IPTU)

• Nome do logradouro

• Nomes das ruas que completam a quadra

• Características do Local

• Melhoramentos públicos

• Importância do logradouro

• Características físicas e geoeconômicas

Vistoria – Do Local
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• Zoneamento

• Categorias de uso permitidas

• Área mínima

• Recuos obrigatórios

• Taxa de ocupação

• Coeficiente de aproveitamento
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Modelo de Laudo Judicial Simples

• Do terreno
• Dimensões
• Topografia
• Consistência do solo

• Da construção
• Cômodos com seus pés-direitos
• Acabamentos de pisos
• Acabamentos de paredes
• Acabamentos de forros
• Acabamentos de fachada
• Estrutura e tipo de telhado
• Área
• Classificação
• Idade real/ou estimada

Vistoria – Do Imóvel



Parecer do Assistente Técnico

• Na lide judicial, não se espera do assistente técnico que elabore
laudo próprio; deve-se ater sempre aos possíveis enganos e
omissões do laudo oficial

• Deverão mencionar explicitamente a conferência de todos os
itens retro-referidos e, em especial, dos índices usados e das
operações aritméticas procedidas

• Seus cálculos básicos, salvo casos especiais, deverão ser feitos
para a mesma data do laudo oficial
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Estilo do Laudo
Clareza

• Linguagem confusa, obscura e sem sentido: Geralmente fala-se

em televisão como que se referindo a um simples objeto de

entretenimento que se restringe na desvalorização dessa

maravilha moderna.

• Frases incompletas, sem nexo ou de sentido equívoco: Camões

escreveu um grande poema épico, Os Lusíadas, que perdeu um

olho na guerra.
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Concisão

• Linguagem prolixa: Em minha casa há um pequeno quarto perto

da cozinha, quarto esse em que costumo ficar durante o período

da manhã para entregar-me aos estudos; é um quartinho

sossegado, pois estando situado perto da cozinha, como falei, fica

isolado do barulho que reina em outras partes de minha casa.

• Correção: Em minha casa, perto da cozinha, há um pequeno

quarto sossegado. Nele costumo passar as manhã estudando.
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Precisão

• A televisão serve ao homem como meio de introdução e

diversão.

• Quem sai na chuva é para se queimar.

• Isso é uma faca de dois legumes.

• Do altivo preço do terreno.
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Originalidade

• Abuso de adjetivos: Alumiado pela estrada rutilante da excelsa

bondade, o abnegado reformador desceu aos antros tenebrosos

e infectos onde a humanidade abandonada se encharca em

crimes hediondos. Desse ambiente apavorador de miséria

repelente arrancou as almazinhas inocentes das crianças pobres,

convertendo-as em elementos fecundos e úteis para a

sociedade.
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• Correção: Alumiado por excelsa bondade, o reformador desceu

aos antros onde a humanidade se encharca no crime. Desse

ambiente de miséria arrancou as pobres crianças, convertendo-as

em elementos úteis à sociedade.

• Linguagem e idéias triviais ou infantis: Uma pessoa sem estudo é

a mesma coisa que um automóvel sem combustível.
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Harmonia

• Exemplo: Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta

a jandaia nas frondes da carnaúba, verdes mares que brilham

como líquida esmeralda nos raios do sol nascente, perlongando

as alvas praias ensombradas de coqueiros.

• Vícios:

• Hiato: Vou eu ou outro vai?

• Eco: A dama chama com dobrados brados.

• Colisão: Esse senhor é sumamente sensível.

• Cacofonia: Ela tinha vinte anos.



Espécies de Laudos

• Laudo:
• Parecer técnico escrito e 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.
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• Relatório:

• Narração ou descrição verbal ou escrita, ordenada e
mais ou menos minuciosa, daquilo que se viu, ouviu
ou observou.

• Vistoria:

• Constatação de um fato em imóvel, mediante
exame circunstanciado e descrição minuciosa dos
elementos que o constituem, objetivando sua
avaliação ou parecer sobre o mesmo.

Empresa Brasileira de Avaliações S/C Ltda.



• Inspeção predial:
• Vistoria da edificação para determinar suas condições técnicas, funcionais e de

conservação, visando direcionar o plano de manutenção.

• Perícia:
• Atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica, para

averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que
motivaram determinado evento, avaliar bens, seus custos frutos ou direitos.
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• Avaliação:
• Análise técnica, realizada por Engenheiro de Avaliações, para identificar o valor de

um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores de
viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada finalidade, situação
e data.

• Laudo Judicial:
• Laudo emitido por perito judicial.

• Laudo Extra Judicial:

• Laudo emitido por especialista, que não na qualidade de perito judicial.

Empresa Brasileira de Avaliações S/C Ltda.



• Laudo de Simples Constatação:

• Laudo para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem.

• Laudo Conclusivo:

• Laudo que visa apurar as causas que motivaram determinado evento.

• Laudo com Terapia:

• Laudo para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem e

determinar as medidas a serem tomadas para sanear eventuais danos.
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Laudos de Uso Restrito

• O laudo de avaliação de uso restrito obedece a condições
específicas pré-combinadas entre as partes contratantes e não
tem validade para outros usos ou exibição para terceiros, fato
que deve ser explicitado no laudo

Empresa Brasileira de Avaliações S/C Ltda.



Principais Tópicos de Laudos de Perícias

• Assunto: Tipo de Perícia

• Local: Endereço do imóvel objeto da perícia

• INTRODUÇÃO: 

• Quem encomendou o Trabalho e a que se refere

• OBJETIVO: 

• Para que foi encomendado o Trabalho

• OBJETO: 

• Dados do imóvel objeto da perícia
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• LOCALIZAÇÃO:

• Da obra: em caso de vistoria cautelar

• Do objeto: vizinho da obra em caso de vistoria
cautelar.

• ACESSOS

• CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

• DESCRIÇÃO GERAL

• COMPOSIÇÃO

• ACABAMENTOS
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• Projeto / Execução

• Administração / síndico

• Vistoria 

• Documentação do estado físico do imóvel

• Parecer técnico

• Encerramento
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Procedimentos Judiciais

1 - Processo versus Autos

Autos - onde se registra por escrito tudo quanto acontece no
processo.

Processo - é uma série de atos jurídicos coordenados tendentes
ao exercício da função jurisdicional que é a obtenção de um
provimento final determinado pelo juiz chamado sentença.



2 - Código Civil versus Código de Processo Civil

Código Civil - é a lei do direito material. Regula os bens da
vida.

Código de Processo Civil - estabelece as regras dos
procedimentos para o desenvolvimento do processo.



Livro I - Do Processo de Conhecimento

Livro II - Do Processo de Execução

Livro III - Do Processo Cautelar

Livro IV - Dos Procedimentos Especiais

Livro V - Das Disposições Finais e Transitórias

O Processo de Conhecimento Meramente Declaratório.

O Processo de Conhecimento Condenatório.

O Processo de Execução Fundado em Título Executivo Judicial.

O Processo de Execução Fundado em Título Extra-Judicial.

O Processo Cautelar: “Fumus Boni Iuris” e “Periculum in Mora”.

3 - Código de Processo Civil



Procedimento Comum

Procedimento Ordinário:

Petição inicial, citação, contestação, despacho saneador, audiência
de instrução e julgamento.

Procedimento Sumário:

Causas que não excedam a 20 salários mínimos ou ações específicas
qualquer que seja o valor da causa.



Petição inicial, com rol de testemunhas, quesitos se houver perícia,
podendo iniciar assistente técnico e audiência de instrução e
julgamento.

Sentença: relatório, fundamentação e dispositivo.



Da Prova Pericial

1 - testemunha (contratos de valor inferior a 10 s.m.).

2 - perícia (depende de conhecimento técnico).

3 - confissão - não é meio de prova, é a própria prova.

Perícia

Perito

Assistente Técnico

Laudo



Perícia: exame, vistoria, avaliação

Perito: profissional de nível universitário inscrito no órgão de classe
competente.

Art. 424 - o perito ou assistente pode ser substituído quando:

I - carecer de conhecimento técnico ou científico.

Lei 5194 de 24/12/66: atribuições do profissional registrado no
CREA: estudos, projetos, análises, perícias, pareceres e divulgações
técnicas.



Dos Deveres e Obrigações do Perito

- Quando nomeado tem o dever de aceitar o exercício da função.

- A não ser por motivo de (prazo de 5 dias da intimação para alegar):

- suspeição

- impedimento

- falta de conhecimento técnico ou científico

- matéria sobre a qual se considera inabilitado para
opinar

- quando a perícia envolver violação de segredo
profissional



- quando a perícia envolver questão que prejudique o perito, seu 

cônjuge, parente, amigo íntimo

- quando a perícia envolver violação de segredo profissional

- quando estiver já anteriormente compromissado com outras 
perícias

Prazos: 

Art. 432 - O Juiz concederá, por uma vez, prorrogação de 
prazo.

Art. 433 - O prazo para apresentação do laudo é de 20 dias antes da 
audiência.

Parágrafo Único: os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 
15 dias após a apresentação do laudo.



Das penalidades a que os peritos estão sujeitos

Art. 147 do CPC: informações inverídicas: responde pelo prejuízo
causado às partes; suspensão por 2 anos.

Art. 424 do CPC: o perito pode ser substituído quando:

I - carecer de conhecimento técnico ou científico

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

Parágrafo Único - comunicação ao CREA e eventual multa.



Art. 34 - Código Penal

Fazer afirmação falsa, ou calar ou negar a verdade.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Parágrafo 2: as penas aumentam-se de um terço, se o crime é 

praticado mediante suborno.



Direitos do Perito e do Assistente Técnico

São direitos do perito:

a) Recorrer a diversas fontes de informação.

b) O direito inalienável de receber a remuneração há notícia de
agravo de instrumento do perito contra despacho do juiz que fixou
sua remuneração.

A remuneração será paga pela parte que requereu a perícia no final,
a parte perdedora é que pagará a perícia.



Art. 435 do CPC

“A parte que desejar esclarecimentos do perito e do assistente
técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à
audiência, formulando desde logo as perguntas.”

Parágrafo Único: O perito e o assistente técnico só estarão obrigados
a prestar os esclarecimentos a que se refere este artigo, quando
intimados cinco dias antes da audiência.

Art. 422

Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a
impedimento ou suspeição.



Das Decisões Soberanas do Juiz

O juiz não está adstrito ao laudo judicial.

Princípio da obrigatoriedade de julgar

Princípio da inércia

A sentença contém três partes:

1ª - o relatório

2ª - a fundamentação

3ª - o dispositivo



Um relatório sucinto e objetivo apresentado pelo perito poderá
ajudar o juiz nessa primeira parte da sentença e será muito
apreciado.

Na fundamentação o juiz justifica a decisão tomada na sentença. Se
essa justificação não for bem feito, poderá ser alvo de modificações
na segunda instância.



Dos Recursos

- Apelação: é o recurso contra a sentença. Sentença é o ato pelo qual
o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Se
uma das partes não se conformar com ela, poderá apelar para a 2ª
instância, tendo para isso um prazo legal de 15 dias corridos.

- Agravo: é o recurso contra uma decisão do juiz que não põe fim ao
processo.

- Embargo Infringente: quando o acórdão não for unânime cabe o
embargo infringente.



- Embargo de Declaração: quando houver obscuridade ou
contradição, na sentença ou no acórdão ou for omitido algum
ponto.

- Recurso Ordinário: quando se tratar de casos de mandado de
segurança (direito ferido por autoridade) ou “habeas data” (pedido
de dados e informações pessoais guardados por autoridades) e
outros remédios constitucionais.

- Recurso Especial: decisões que contrariam tratado ou Lei Federal.

- Recursos Extraordinários: decisões que contrariam a Constituição
Federal.



Jargão Jurídico

- Experto: denominação dada ao perito. Não tem nada haver com
esperteza (com “s”).

- Laudo Imprestável: é o laudo que não atingiu a finalidade a que se
propôs. Não é o laudo que deve ser jogado no lixo.

- Incapaz: não é inepto, mas uma pessoa que não tem capacidade
para atuar em juízo, por ser menor de idade, débil mental, etc.



- Juiz Incompetente: não é o juiz burro. É o juiz que não tem
competência para atuar em ramo de direito diverso do seu ou em
local diferente daquele em que exerce sua jurisdição.

- Tradição: não quer dizer recordação ou memória, mas sim
transmitir ou entregar a coisa.



Principais Tipos de Ações que Envolvem Perícias

- Perícias em desapropriação.

- Perícias em casos de avaliação de aluguéis em ações renovatórias,
revisionais ou outras similares.

- Perícias em medidas cautelares (vistorias) e nunciações de obra
nova, ações envolvendo direito de vizinhança.

- Perícias em ações reais imobiliárias (possessórias, reivindilatórias,
usucapiões, divisórias e demarcatórias).



Exemplo de 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 Antônio Vaz da
Silva, após diligências e estudos, oferece suas conclusões , no
seguinte

LAUDO



1 – Preliminares

Alega-se na inicial

1.1 - Que o Requerente é o proprietário do imóvel na Rua Laerte
Oliveira, 317.

1.2 - Que o Requerido efetivou obras de terraplanagem em seu
terreno tendo desguarnecido o muro do Requerente.

1.3 - Que o muro de 7,50m de altura, de propriedade da vítima ruiu,
levando parte do jardim, piscina e quiosque.



1.4 - Que, diante dos fatos e da documentação e havendo fundado 
receio de que o Requerido possa modificar a atual situação do 
terreno, prejudicando a prova, é mister que se defira esta 
produção, mediante perícia a ser efetivada por “expert” de 
confiança do juízo.

2 - Vistoria

Esteve o perito em diligências na Rua Laerte Oliveira, 317 (foto 1), 
onde observou:

2.1 - À sua direita está o terreno do Requerido, no qual foram 
realizadas escavações ou desaterro (foto 2)



2.2 - No terreno do lado esquerdo, onde não houve desaterro, o
muro apresenta-se estável (foto 3)

2.3 - Existia um muro de arrimo construído sobre viga baldrame e
esta sobre brocas (fotos de fls. 55 e 60 dos autos), tendo desse muro
de arrimo restado estável o trecho A do desenho anexo 1, onde as
brocas permaneceram engastadas no terreno, ao nível zero, não
havendo afetação pelas escavações (foto4)



2.4 - O trecho de muro desmoronado se refere aos segmentos em

que as escavações no terreno do Requerido não obedeceram as

normas e cautelas devidas, ocorrendo, então, como se disse, o

desmoronamento das brocas.

2.5 - Assim, observou o perito o desmoronamento do solo, com
quedas de jardins, do piso lateral da casa em granilite (foto 5), um
muro transversal (foto 6), piso de pedra mineira da piscina (fotos 7 e
8), exposição e rompimento das tubulações serviendas do terreno
dos fundos (foto 9), destruição de parte do quiosque (foto 10),
rompimento do fundo da piscina (fotos 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17);
observaram-se fissuramentos de paredes externas da casa (foto 18).



3 - Conclusões

As escavações levadas a efeito no terreno do Requerido originaram
desconfinamento das fundações do muro de arrimo, no trecho B do
imóvel do Requerente, zerando a capacidade de contenção do
talude. Daí sobreveio o desmoronamento do muro e o deslizamento
do solo do talude, por ocasião das chuvas, com aumento de empuxo
e redução de resistência do solo.

As razões acima se evidenciam quando se verifica que o trecho A do
muro, que arrima aterro na altura de 3,00m, sob as mesmas
condições de desfavorabilidade no período de chuvas, tendo sido
igualmente dimensionado, permanece estável, porque suas
fundações não foram desconfinadas.



4 - Quesitos

1 - Com base nas fotos da situação anterior, juntadas com a peça
inicial, reconstitua e descreva o Senhor perito o estado primitivo do
terreno desaterrado e do muro da divisa, através dos vestígios e
sinais que remanesceram após o corte.

R - vide item 2 e anexos.

2 - Qual a estabilidade aparente do muro na situação acima, isto é,
antes do desaterro? Qual a carga, então, nos trechos do muro ora
desabados? Estavam tais trechos dimensionados para suportá-la?
Verificar através de prospecção e observação no local.

R - vide resposta anterior e itens 2 e 3.



3 - Descreva o Senhor Perito, através das fotos e visita ao local, o
desaterro realizado, indicando em corte, as diferenças de nível
aproximadas entre a base do muro e a cota da escavação.

R - vide item 2

4 - Ao que se depreende das fotos juntadas e vistoria, informe o perito
se foram tomadas, durante e após a escavação, as cautelas necessárias
e as medidas recomendáveis de proteção aos vizinhos e se foram
obedecidos os requisitos técnicos mínimos na execução do desaterro.

R - vide consideração do item 2, onde se abordou tal questão



5 - Qual a carga atuante sobre a parede anterior do muro, não
atingida, após o corpo da garagem? O dimensionamento desse
trecho era o mesmo que o das partes que ruíram? Qual a diferença
de nível entre a base do muro e a cota da escavação? O desaterro
alterou, nesse trecho, a estabilidade existente? Por que razão não
houve dano nessa parte? O esforço que ai atuava era igual ao que
agia na parte posterior, desabada?

R - vide itens 2 e 3

6 - Face às respostas anteriores, diga o Perito se a escavação
realizada rente ao muro de divisa provocou a perda total da
estabilidade existente, conduzindo à ocorrência do desabamento.

R -É o que conclui o Perito nos itens 2 e 3 do presente laudo.



7 - Quais os danos e prejuízos reais ocorridos com o desabamento,
incluindo a reconstituição do muro da divisa atingido, os pisos, as
instalações elétricas, hidráulicas e principalmente a piscina situada
nos fundos? Em quanto deve ser orçado o montante dos prejuízos a
fim de que se torne à situação primitiva?

R - o perito, tendo em vista os danos apontados, além de
refazimentos hidráulicos, elétricos, em razão dos orçamentos
coletados, apresentados ao Perito pelo ilustre Assistente Técnico
(anexos 4, 5 e 6), após devidamente analisados e estudados,
considera o valor R$ 16.000,00 mais os reparos da piscina em R$
2.500,00.



O presente laudo consta de 6 (seis) folhas datilografadas, das
quais 5 (cinco) rubricadas e esta última datada e assinada, mais
fotografias e anexos.

São Paulo, 30 de junho de 1999.

Carlos de Campos

Eng. Civil - CREA/SP



Exemplo de Parecer Técnico Divergente

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

Genésio de Arruda Ribeiro, engenheiro civil,
assistente técnico iniciado por Antônio Vaz da Silva, nos

autos da Medida Cautelar contra ele requerida por André lima,
tendo examinado o laudo do perito oficial e não podendo
concordar com o mesmo, vem apresentar as seguintes

RAZÕES DE DIVERGÊNCIAS



1 - Preliminares

O autor é proprietário do imóvel situado na Rua Laerte de Oliveira,
317, onde ocorreu o desabamento do muro de arrimo e de fecho da
sua divisa esquerda (observador da rua), o qual, segundo o
Requerente, ruiu em conseqüência de escavações procedidas pelo
réu, no terreno vizinho da sua propriedade.

Com a finalidade de preservar as provas e por entender urgente a
reparação de seu imóvel, requereu a presente medida com o
objetivo de apontar a origem dos danos e o custo das reparações
necessárias, bem como o de fixar a situação dos fatos e das
conseqüências do ocorrido.



2 - Apresentação do Laudo Judicial

O perito judicial relatou o que observou na vistoria e concluiu,
através do seguinte, abaixo resumido:

1º - Que, no local, constata-se haver desmoronado, no imóvel do
autor, um trecho de muro de arrimo, com quedas de jardim, do piso
lateral, de um muro transversal, de um piso de pedra mineira da
piscina, rompimento das tubulações serviendas do terreno de
fundos, destruição da parte de um quiosque e rompimento do
fundo da piscina;



2º - Que o desconfinamento das brocas oriundo das escavações
levadas a efeito no terreno do requerido foram a causa do
desabamento parcial do muro;

3º - Que, rara as obras de reparo do imóvel do autor, o valor dos
orçamentos apresentados atinge a importância de R$ 16.000,00 mais
R$ 2.500,00 correspondentes aos reparos da piscina.



3 - Razões da Discordância

Não podemos concordar com o laudo judicial pelas seguintes razões:

3.1 - Não foi exibido projeto de cálculo para a construção do muro, 
razão pela qual não se sabe se o muro foi calculado para resistir à 
pressão de um jardim com uma piscina.

3.2 - As brocas não tiveram a profundidade suficiente para prever 
eventual desaterro.



3.3 - As fotografias do local mostram que as banquetas de proteção
ainda lá estão, no fundo e lateralmente e apenas a banqueta de terra
lateral com o Requerente foi descalçada pela ruptura do tubo das
águas de servidão. Ora, se as banquetas serviram para conter os
demais taludes, por que só a parte por onde passam os tubos de
servidão desmoronou?

3.4 - Examinando os escombros originários do desmoronamento
verificamos que os tubos por onde passavam as águas de servidão
são feitos de material e espessura inadequados.



3.5 - A ruptura desses canos acarreta um grande aumento de
pressão sobre o Muro, pelo encharcamento da terra e pode ser
apontado como causa suficiente para o desabamento.

3.6 - de acordo com as fotos 6 e 7, as extremidades dos canos
junto ao meio-fio encontravam-se totalmente obstruídas por
amassamento e entupimento.



4 - Em vista do exposto, o signatário não pode concordar com as
conclusões do laudo judicial, tendo em vista que o muro
visivelmente não foi dimensionado para conter a quantidade de
terra e a piscina que se encontrava no terreno do Requerente, bem
como a canalização de água de servidão não apresentava
condições de conter a água transportada. Os vazamentos ocorridos
na canalização aumentaram a pressão do aterro, tendo ocorrido
por conseqüência o desabamento do muro, cuja fragilidade não foi
suficiente para suportar o esforço.



5 - Vai o presente PARECER TÉCNICO digitado em 3 (três) folhas, todas
elas rubricadas, e esta última datada e assinada com mais três
anexos.

São Paulo, 01 de julho de 1999.

Genésio de Arruda Ribeiro

Eng. Civil - CREA/SP



Exemplo de Parecer Técnico Concordante

Sérgio de Albuquerque, infra-assinado, 
engenheiro civil, assistente técnico indicado por André 

de Lima, nos autos da Medida Cautelar por ele requerida 
contra Antônio Vaz da Silva, tendo examinado o laudo do 
ilustre perito oficial e não encontrando motivos para 

divergir do mesmo, vem apresentar os motivos de sua 
concordância por meio do seguinte

PARECER TÉCNICO CONCORDANTE



1 - Preliminares

Trata-se de um imóvel de propriedade do Autor, localizado na Rua
Laerte Oliveira, 317 - Pinheiros, nesta Capital. No dia 06/06/99,
desabou o muro de arrimo da divisa esquerda do terreno do Autor
(observador olhando da rua), por conseqüência, segundo alega, de
escavações procedidas pelo Réu, no terreno vizinho, de propriedade
dele, Réu.

Com receio de que o Requerido pudesse modificar a situação atual
do terreno e, principalmente, em virtude de se fazer necessária a
urgente reparação de seu imóvel, requereu a presente medida com o
objetivo, segundo os quesitos formulados de registrar os fatos e as
conseqüências do ocorrido, bem como aprontar-lhes a sua origem e
o custo das reparações necessárias.



2 - Apresentação do Laudo Judicial

O digno perito nomeado pelo juízo, após relatar o que observou
na vistoria e documentar, fotograficamente o que existia no local,
concluiu, a respeito dos objetivos da medida cautelar, o seguinte,
em resumo:

1º - Que, no local, constata-se haver ruído, no imóvel do autor, um
trecho de muro de arrimo, com quedas do jardim, do piso lateral,
de um muro transversal, de um piso de pedra mineira da piscina,
rompimento das tubulações serviendas do terreno de fundos,
destruição da parte de um quiosque e rompimento do fundo da
piscina.



2º - Que as escavações levadas a efeito no terreno do requerido
foram a causa do desabamento parcial do muro, por terem originado
o desconfinamento das brocas das fundações do citado trecho de
muro de arrimo, anulando a capacidade de contenção do talude,
cujo empuxo foi aumentado por ocasião das chuvas;

3º - Que, confirmação disso é o fato de outro trecho do mesmo muro
de arrimo se manter intacto, por não ter sido afetado pelas
escavações, permitindo, com isso, terem permanecido engastadas ao
solo e confinadas as brocas de suas fundações, apesar de sofrerem
os mesmos efeitos da chuva que o outro trecho desmoronado;



4º - Que, para as obras de reparo do imóvel do autor, os orçamentos
apresentados como anexos 4, 5 e 6 a seu laudo (válidos para as datas
dos mesmos) atingem o valor de R$ 16.000,00 mais R$ 2.500,00
correspondentes aos reparos da piscina.

3 - Razões da Concordância

Este assistente concorda plenamente com o laudo judicial e, em
especial, com as conclusões do mesmo, por estarem baseadas em
fatos fartamente justificados e considerações de ordem técnica
devidamente fundamentadas.



Embora a responsabilidade da escavação do réu tenha sido
suficientemente demonstrada, cabe ainda tecer algumas
considerações a respeito das alegações em contrário contidas na
contestação.

3.1 - É falsa a afirmativa do réu de que o muro não teria sido tratado
de acordo com as especificações técnicas, pois resulta de projeto de
empresa de engenharia renomeada no meio técnico, o qual,
examinado, se mostrou dentro das Normas Técnicas usuais.



3.2 - Não é verdade a afirmação de que os canos da piscina
seguramente dão na rede de esgotos que vem, em servidão, do
imóvel lindeiro e passa junto ao muro desmoronado. Na realidade,
as canalizações da piscina correm ao longo da outra divisa do
terreno do autor, isto é, naquela oposta à do réu.

3.3 - A ocorrência dos alegados vazamentos, de forma alguma
poderiam provocar o tombamento do muro, sem que, antes tivesse
sido feita a escavação do terreno do réu.



4 - Nada mais havendo a acrescentar e, por concordar
integralmente com as respostas aos quesitos dadas pelo perito
oficial, vai o presente Parecer Técnico digitado em 3 (três) folhas,
todas elas rubricadas no anverso, e esta última datada e assinada.

São Paulo, 02 de julho de 1999.

Sérgio Albuquerque

Eng. Civil - CREA/SP



Situação primitiva



Situação após a escavação



Situação após a queda do muro



PERITO E JUIZ PENSAM DE FORMA DIFERENTE 

Quadrado Semiótico

Fonte: GREIMAS e COURTÉS, 1979 p. 488.

Verdade

Falsidade

S
e
g

re
d

o M
e
n

tira
S1 S2

ser parecer

S1 S2

não parecer não ser



DEMONSTRAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO

• A demonstração liga-se à 

experiência e à dedução lógica e 

utiliza provas analíticas. 

➢ A argumentação emprega provas

dialéticas e diz respeito ao

verossímil, ao plausível, ao

provável, escapando das certezas

do cálculo lógico.

Empresa Brasileira de Avaliações S/C Ltda.



DEMONSTRAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO

• O perito não precisa esforçar-se muito para demonstrar que 

dois mais dois são quatro, verdade tida como universal. A 

importância de sua argumentação aumenta obviamente, na 

medida em que tem que demonstrar para o juiz asserções 

que dependem de opinião. Nesse ponto, sua opinião deve 

estar muito bem alicerçada em fatos e fundamentos e a 

linguagem precisa ser apurada, sempre levando em conta as 

características da linguagem do juiz. 

Empresa Brasileira de Avaliações S/C Ltda.



O AUDITÓRIO DO PERITO É O JUIZ

• Existem dois tipos de auditório: 

• o auditório particular e o auditório universal, e, portanto, de mecanismos

diferentes de argumentação. 



O AUDITÓRIO DO PERITO É O JUIZ

• O auditório particular é formado apenas pelo interlocutor ao 

qual o locutor se dirige. Cada cultura, cada classe social, 

cada indivíduo tem sua própria concepção de auditório 

universal e particular e, a partir dela, faz variar a 

argumentação. 

• O auditório universal é “constituído pela humanidade toda ou 

ao menos por todos os homens adultos e normais” 

Fonte: Perelmen, Obrechts e Tyteca, 2002, p.39



O AUDITÓRIO DO PERITO É O JUIZ

• A argumentação dirigida a um auditório universal procura 

convencer o enunciatário da evidência das razões 

apresentadas a da sua independência de contingências 

locais ou históricas. A retórica mais eficaz é aquela que 

emprega apenas provas lógicas (demonstração). 

• A argumentação apresentada a um auditório particular 

procura persuadir o ouvinte a realizar uma ação imediata ou 

futura, desenrolando-se essencialmente no plano prático. 

Empresa Brasileira de Avaliações S/C Ltda.



O CONVENCER E O PERSUADIR

• A distinção de convencer e persuadir depende do auditório 

representado pela enunciação. 

➢ São as relações perito / juiz que vão

definir o tipo de discurso a ser

utilizado para persuasão do

magistrado.



O CONVENCER E O PERSUADIR

• Ao contrário da escrita que escreve para um auditório 

universal e, mais especificamente do cientista que se dirige a 

toda a comunidade e que, portanto, utiliza mais a 

demonstração, o perito tem um enunciatário específico, que 

é juiz e a sua argumentação deve considerar as 

especificidades desse enunciatário para conseguir persuadi-

lo, e não somente demonstrar como faz o cientista para o 

seu auditório universal.

Empresa Brasileira de Avaliações S/C Ltda.



O CONVENCER E O PERSUADIR

• Mais do que os recursos cognitivos de demonstração 

utilizados pelo cientista, o perito deve utilizar a manipulação 

pragmática da argumentação, considerando as 

peculiaridades do caso e a visão de mundo e linguagem do 

juiz. 

Empresa Brasileira de Avaliações S/C Ltda.
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