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 Brocados jurídicos:

 Não basta alegar, é necessário provar

 O que não está nos autos, não está no mundo

 Dá-me os fatos, que lhe darei o direito (da mihi factum, 
dabo tibi ius)

“Conduzir o destinatário de um ato a se 
convencer da verdade acerca de um fato”

Humberto Theodoro Jr.

 Definição de prova:

Introdução:
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A prova no Código Civil Brasileiro:

Tratada nos arts. 212 a 232

Meios de prova são a confissão, documentos, 

testemunhas, presunção e perícia

Disciplina ainda as cópias, telegramas, escrituras públicas, 

certidões, reproduções, dentre outros
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 Perícia:

 Constitui o relatório técnico, elaborado por profissional 
habilitado, sobre fatos que exigem conhecimento 
especializado

 Judicial – feita em juízo, sob o crivo do contraditório

 Extrajudicial – realizada por iniciativa dos interessados

 Cautelar – antes de iniciada a ação, na fase preparatória

 Direta – presente o objeto

 Indireta – utiliza indícios e sequelas
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 Elaboração de laudos periciais: 

 Perícia unilateral

 Perícia bilateral consensual

 Perícia administrativa

 Perícia arbitral

 Perícia judicial

 Pareceres técnicos de especialistas notórios

 Produção antecipada de prova

 “A perícia vale o que vale o perito”
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A PROVA NO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
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 As provas em espécie no CPC:

 Ata notarial

 Depoimento pessoal

 Confissão

 Exibição de documento ou coisa

 Prova documental

 Documentos eletrônicos

 Prova testemunhal

 Prova pericial

 Inspeção judicial

 Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade 
dos fatos
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“A PERÍCIA É A
RAINHA DAS PROVAS”

Ministro Carlos Mário da Silva Velloso 

(Ex-Presidente do STF, na abertura do Congresso 

Extraordinário da UPAV, São Paulo, outubro de 1997)
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A perícia no contexto do C.P.C.
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Fase inicial da perícia
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Realização da perícia
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Entrega do laudo
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Esclarecimentos, segunda 
perícia e inspeção judicial
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QUESITOS
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Quesitos necessários:

 Assistente técnico participa da formulação dos quesitos

 Questionamentos direcionados para o objetivo da perícia

 Quesitos necessários representam a estrutura básica:

 “Queira o Sr. Perito descrever o bem (ou fato) objeto da 
presente perícia”

 “Pode o expert nomeado apresentar os danos (ou defeitos, 
problemas, etc.) relativos ao objeto da prova pericial?”

 “Gentileza utilizar os requisitos do art. 429 do C.P.C. instruir o 
presente trabalho com depoimento de testemunhas, 
documentos, fotografias e todos os outros elementos que 
esclareçam os fatos trazidos ao processo”

 “Apresentar justificativa, respaldada nas normas profissionais 
aplicáveis ao caso em tela, à conclusão apresentada”
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Formulação de quesitos:

 Exemplos de alguns quesitos específicos:

 “Qual o valor de mercado do bem objeto da presente 
avaliação?”

 “Gentileza apresentar pesquisa mercadológica e 
metodologia adotada para fundamentação do valor 
encontrado”

 “Queira o Sr. Perito informar a origem e a causa das 
anomalias encontradas no objeto da presente perícia”

 “Existem soluções tecnicamente aceitáveis para o 
restabelecimento do bem objeto da perícia ao estado 
anterior ao evento?”

 “Relacionar as consequências e os riscos da atual situação 
constatada no bem objeto da perícia”

 “Os valores encontrados na perícia coincidem com a relação 
apresentada na inicial?”
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Quesitos impertinentes:

 Não são apropriados para o esclarecimento dos fatos

 Juiz deve indeferir e formular outros (art. 426)

 O profissional pode escusar-se de respondê-los, apontando 
os motivos que o levaram a tal atitude

 Questionamentos fora da atribuição legal do perito, que 
tratam de questões legais ou sem fundamento
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Respostas aos quesitos:

 São obrigatórias, o perito não pode recusar-se de respondê-
los, mesmo que o assunto tenha sido abordado na íntegra no 
preâmbulo do laudo pericial

 Admite-se, entretanto, quando ocorrer esta hipótese, que o 
perito se reporte ao item onde o assunto foi analisado

 A resposta ao quesito deve ser a mais objetiva possível, de 
forma conclusiva (art. 473 do CPC)

 Evitar respostas do tipo “sim” ou “não”, quando o quesito 
carecer de uma melhor explicação

 Alertamos para afirmativas ou negativas taxativas sobre a 
possibilidade de ocorrência de eventos futuros
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MANIFESTAÇÃO SOBRE O
LAUDO PERICIAL
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Pareceres dos assistentes técnicos:

 Designação originada da Lei 8.455/92, e mantida no novo 
CPC, mas tratam-se de laudos periciais

 Alguns juízes entendem ser a única oportunidade do 
assistente técnico se manifestar no processo

 Dever do assistente técnico com seu cliente

 Não deve faltar à verdade (risco da contradição)

 Trabalho deve ser extremamente conciso, no sentido de 
despertar a atenção do leitor

 Usual utilizar o auxílio de imagens ou gravuras, que facilitam 
o entendimento
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Concordância - endosso ou 
petição direta
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Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de 
Belo Horizonte: 
 
 
 
 
 
 
 
   FRANCISCO MAIA NETO, Engenheiro Civil, 
honrosamente indicado Assistente Técnico por João da Silva, nos 
autos da Ação de indenização movida por Companhia Municipal 
das Águas, processo nº 02495 001.597-2, tendo tomado 
conhecimento da entrega do Laudo Pericial elaborado pelo ilustre 
perito oficial, Engº Silvio Santos, vem, nos termos do artigo 477, § 
1º, do C.P.C., apresentar o seu P A R E C E R, após análise dos 
cálculos efetuados, no sentido de concordar com o teor do trabalho, 
cujo valor final do imóvel foi calculado em 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
 
 
   Nestes termos,  
   p. deferimento. 
 
 
   Belo Horizonte, 27 de setembro de 2019. 
 
 
 

 
FRANCISCO MAIA NETO 

Engenheiro Civil - CREA-MG 34.192/D 
Membro Efetivo do IMAPE - nº 226 

Engenharia de Avaliações e Perícias

RUA ATLÉTICO MINEIRO Nº 100 – SÃO CLEMENTE – CEP.  10.000-000 – BELO HORIZONTE – FONE (11)11111-11211 – EMAIL: XYZ@INET.COM 

Reprodução proibida – sujeito às penalidades civis e criminais, de acordo com a Lei Federal 9.610/98. 

Registrado no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte sob o número 01437990

Divergência parcial - situação mais usual, 
pois permite um relatório sucinto sobre 
determinado ponto
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Engenharia de Avaliações e Perícias
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Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito da 8ª Vara da Comarca de Belo 
Horizonte: 
 
 
 
 
 
 
 
   FRANCISCO MAIA NETO, Engenheiro Civil, 
honrosamente indicado Assistente Técnico por João da Silva nos 
autos da Ação de indenização movida por Companhia Municipal 
das Águas, processo nº 02495 001.597-2, tendo tomado 
conhecimento da entrega do Laudo Pericial elaborado pelo ilustre 
perito oficial, Engº Silvio Santos, vem, nos termos do artigo 477, § 
1º, do C.P.C., apresentar o seu 
 
 
   P A R E C E R 
 

    Nestes termos,  
   p. deferimento. 
 
   Belo Horizonte, 27 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 

  Engº Civil Francisco Maia Neto 
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Engenharia de Avaliações e Perícias
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PARECER DO ASSISTENTE 
TÉCNICO DO RÉU 

 

 

I) QUANTO AO ESCOPO CONTRATUAL 
 
II) QUANTO AOS SERVIÇOS ANALISADOS PELO ILUSTRE 
PERITO OFICIAL 
 
III) QUANTO AOS CUSTOS UNITÁRIOS CALCULADOS 
 
V) QUANTO ÀS DIFERENÇAS NOS CUSTOS UNITÁRIOS 
 
VI) CONCLUSÃO 
 
VII) ENCERRAMENTO 
  
    Anexos: 
 
   I - Planilha com valores para dezembro de 2001; 
 

III - Revista Construção (de janeiro de 2002, 
contendo as cotações de dezembro de 2001); 

 

V - Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-
MG. 

 
 
    Termo de encerramento: 
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Divergência total - quando se faz necessário 
refazer todo o procedimento do perito, 
devendo ser precedido por justificativa
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Engenharia de Avaliações e Perícias
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Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de 
Belo Horizonte: 
 
 
 
 
 
 
   FRANCISCO MAIA NETO, Engenheiro Civil, 
honrosamente indicado Assistente Técnico por João da Silva nos 
autos da Ação de Indenização movida contra Companhia Municipal 
das Águas, processo nº 02495 001.597-2, tendo tomado 
conhecimento da entrega do Laudo Pericial elaborado pelo ilustre 
perito oficial, Engº Silvio Santos, vem, nos termos do artigo 477, § 
1º, do C.P.C., apresentar o seu 
 
   P A R E C E R 
 

    Nestes termos,  
   p. deferimento. 
 
   Belo Horizonte, 27 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 

  Engº Civil Francisco Maia Neto 
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Engenharia de Avaliações e Perícias

RUA ATLÉTICO MINEIRO Nº 100 – SÃO CLEMENTE – CEP.  10.000-000 – BELO HORIZONTE – FONE (11)11111-11211 – EMAIL: XYZ@INET.COM 

 
PARECER DO ASSISTENTE 

TÉCNICO DO AUTOR 
 

I) QUANTO À PESQUISA REALIZADA PELO ILUSTRE PERITO 
OFICIAL 
 
II) QUANTO À METODOLOGIA ADOTADA PELO ILUSTRE 
PERITO OFICIAL 
 
III) QUANTO AOS VALORES OBTIDOS NO LAUDO PERICIAL 
 
IV) QUANTO AOS VALORES OBTIDOS PELO ASSISTENTE 
TÉCNICO 
 
V) QUANTO ÀS RAZÕES DE DIVERGÊNCIA EXISTENTES 
 
VI) CONCLUSÃO 
 

III) ENCERRAMENTO 
  
   Anexos: 
 

1) Nova pesquisa de valores de imóveis; 

2) Nova memória cálculo estatístico 

3) Nova seqüência metodológica adotada 

4) Bibliografia técnica sobre as divergências apontada 

5) Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-MG. 
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Comentário positivo - trata-se de 
situação equivalente à concordância, 
seguida de alguns comentários sobre 
as conclusões do perito
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Engenharia de Avaliações e Perícias
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Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de 
Belo Horizonte: 
 
 
 
 
 
 
   FRANCISCO MAIA NETO, Engenheiro Civil, 
honrosamente indicado Assistente Técnico por João da Silva nos 
autos da Ação de Indenização movida contra Companhia Municipal 
das Águas, processo nº 02495 001.597-2, tendo tomado 
conhecimento da entrega do Laudo Pericial elaborado pelo ilustre 
perito oficial, Engº Silvio Santos, vem, nos termos do artigo 477, § 
1º, do C.P.C., apresentar o seu 
 
   P A R E C E R 
 

    Nestes termos,  
   p. deferimento. 
 
   Belo Horizonte, 27 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 

  Engº Civil Francisco Maia Neto 
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Engenharia de Avaliações e Perícias
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PARECER DO ASSISTENTE 
 

TÉCNICO DA AUTORA 
 

I) QUANTO AOS VALORES A SEREM INDENIZADOS 
 
II) QUANTO À DIFERENÇA COM A OFERTA INICIAL 
 
III) QUANTO À IMPORTÂNCIA DA APURAÇÃO DO FUNDO DE 
COMÉRCIO 
 
IV) QUANTO À EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS APURADOS PELO 
ILUSTRE PERITO OFICIAL 
 
V) ENCERRAMENTO 
 

1) Currículo do Profissional Responsável pelo trabalho; 

2) Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-MG. 
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 Reforço ou correção de omissão - ocorre 

quando o perito não foi suficientemente 

claro em sua fundamentação ou omisso 

em algum aspecto importante
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Engenharia de Avaliações e Perícias

RUA ATLÉTICO MINEIRO Nº 100 – SÃO CLEMENTE – CEP.  10.000-000 – BELO HORIZONTE – FONE (11)11111-11211 – EMAIL: XYZ@INET.COM 

Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de 
Belo Horizonte: 
 
 
 
 
 
 
   FRANCISCO MAIA NETO, Engenheiro Civil, 
honrosamente indicado Assistente Técnico por João da Silva. nos 
autos da Ação de Indenização movida contra Companhia Municipal
das Águas processo nº 02495 001.597-2, tendo tomado 
conhecimento da entrega do Laudo Pericial elaborado pelo ilustre 
perito oficial, Engº Silvio Santos, vem, nos termos do artigo 477, § 
1º, do C.P.C., apresentar o seu 
 
   P A R E C E R 
 

    Nestes termos,  
   p. deferimento. 
 
   Belo Horizonte, 27 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 

  Engº Civil Francisco Maia Neto 
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Engenharia de Avaliações e Perícias
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PARECER DO ASSISTENTE 
 

TÉCNICO DA AUTORA 
 

I) QUANTO AOS LEVANTAMENTOS EFETUADOS PELO ILUSTRE 
PERITO OFICIAL 
 
II) QUANTO AOS PREJUÍZOS APURADOS NA VISTORIA 
 
III) QUANTO À SITUAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIORMENTE À 
LOCAÇÃO 
 
IV) QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO 
IMÓVEL 
 
V) ENCERRAMENTO 
 

1) Croqui do imóvel 

2) Projeto arquitetônico do imóvel 

3) Fotografias do imóvel anteriores à locação 

4) Fotografias atuais do imóvel 

5) Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-MG. 
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EXEMPLOS DE
PERÍCIAS NOS DIVERSOS

TIPOS DE AÇÕES 
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Avaliatórias:

 Desapropriação:

 Promovida pelo poder público ou através de concessionária 
de seus serviços

 Transferência da propriedade de um imóvel pertencente a 
particular para o patrimônio público

 Finalidade é o justo valor venal do imóvel

 Avaliação prévia, objetivando a imissão na posse do imóvel
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 Renovatória de locação:

 Referente a imóveis não-residenciais

 Obtenção da renovação do contrato por igual prazo, sob 

determinadas condições contratuais e de utilização

 Pode não ocorrer a renovação em função de melhor 

proposta, obras necessárias ou uso próprio

 Admite fixação de aluguel provisório (até 80% do pedido)

 Revisional de aluguel:

 Finalidade é o ajuste do valor locativo defasado

 Pode ser proposta tanto pelo locador (proprietário) como 

pelo locatário (inquilino)

 Admite fixação de aluguel provisório (até 80% do pedido)
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Matérias específicas:

 Produção antecipada da prova:

 Ocorre quando se faz necessária a caracterização do estado 

de um bem preliminarmente a outro evento

 Exemplo - realização de vistorias preliminares em imóveis 

vizinhos a um terreno onde irá ser iniciada uma obra

 Risco iminente de ocorrência de um evento

 Objetivo de aferição de uma ocorrência, com potencialidade 

de viabilizar a autocomposição ou outro meio de solução de 

controvérsias
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 Condomínio:

 Ligada à venda, locação e administração da coisa comum

 Incorporação imobiliária:

 Ação ligada à lei 4.591/64 e à NBR-12.721 da ABNT

 Indenização:

 Ligada à teoria da culpa

 Aquele que por imperícia, negligência ou imprudência causar 

dano a alguém é obrigado a repará-lo

 Aplicada também nos casos de responsabilidade objetiva (sem 

culpa)
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 Danos de vizinhança: 

 As mais comuns são aquelas decorrentes de obras 

executadas nas proximidades 

 Vizinho não é apenas o confinante, mas todo aquele 

que suporta os efeitos do imóvel 

 Prédio não é somente a edificação, mas todo o 

conjunto em seu entorno 

 Trata-se de responsabilidade objetiva (sem culpa) 
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Questões de terra:

 Demarcatória:

 Rito próprio no CPC – Nomeação de um ou mais peritos 

 Surge quando existem divergências nos limites físicos que 

constituem as divisas do imóvel 

 Esta perícia possui as mesmas determinações já descritas 

anteriormente (quesitos e assistentes técnicos)

 O CPC prevê que será apresentado “laudo sobre o traçado 
da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, 
os rumos, a fama da vizinhança, as informações de 
antigos moradores do lugar e outros elementos que 
coligirem”
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 Divisória: 

 Mesmo rito da demarcação 

 Surge quando a propriedade comum necessita ser extinta, 

passando cada condômino a ter seu quinhão 

 Esta perícia possui as mesmas determinações já descritas 

anteriormente (quesitos e assistentes técnicos) 

 No laudo dever ser apresentada “a forma da divisão, 
devendo consultar, quanto possível, a comodidade das 
partes, respeitar, para adjudicação a cada condômino, a 
preferência dos terrenos contíguos às suas residências e 
benfeitorias e evitar o retalhamento dos quinhões em 
glebas separadas”
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 Reivindicatória:

 Visa preservar o domínio, quando existe dúvida quanto à 
localização ou sobre determinada divisa de um imóvel 

 Levantamento do maior número possível de informações 
documentais e cadastrais 

 Verificar necessidade de um levantamento planimétrico 
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 Possessória:

 Abrange as seguintes ações específicas: 

* Reintegração de posse - onde ocorreu perda da posse por 
esbulho, decorrente de ato violento (obtido à força), 
clandestino (posse não ostensiva) e precária (cedida a título 
provisório) 

* Manutenção da posse - onde ocorreu perturbação da 
posse (turbação), mas não houve perda da posse 

* Interdito proibitório - é medida preventiva contra uma 
ameaça que venha a se concretizar, através do esbulho ou 
turbação 

 Verificar existência de levantamentos anteriores e coleta de 
informações com testemunhas 
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 Usucapião: 

 Ação onde o ocupante do imóvel solicita a aquisição da 
propriedade pela posse 

 Perícias referem-se à determinação do prazo de ocupação, 
exatos limites da área usucapienda ou se o imóvel pertence 
ao poder público 
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“Feliz aquele que 
transfere o que sabe e 
aprende o que ensina”

Cora Coralina


