
Posicionamento ABAP Associação Brasileira de Avaliações e Perícias 

**ABAP repudia resolução do BACEN que prejudica consumidores no mercado imobiliário 

permitindo o aumento da exposição do risco sistêmico * 

Com a publicação da Resolução Nº 4.754 nesta quinta-feira (26) o BACEN permite às instituições 

financeiras dispensa da contratação de um perito em engenharia para fazer as avaliações do valor 

de mercado dos imóveis dados em garantia, em seu lugar, propicia a possibilidade de uma opinião 

de valor baseada em modelos genéricos sem a necessidade de vistoria do imóvel.  

A intenção primária com a edição da resolução seria baratear a taxa de avaliação de imóveis 

cobrada por todos os bancos. No entanto, não foi mencionado, que uma diminuição da tarifa que é 

paga somente uma vez, deve influir no aumento da taxa de juros devido a excessiva exposição do 

crédito concedido.  

O objetivo da contratação do profissional avaliador para a entidade financeira é a aferição da 

existência, da solidez, da existência de vícios construtivos graves e da confirmação da 

habitabilidade. Este profissional arquiteto ou engenheiro passou por uma Instituição de Ensino 

Superior e durante, pelo menos 5 anos, buscou a devida capacitação e habilitação para proceder 

aos cálculos científicos para a determinação do valor de mercado e do exame pericial básico para 

evitar a aceitação de garantias deficitárias, trazendo além do prejuízo da inadimplência, passivos.  

Desta forma, somente haverá uma saída técnica para se compensar o aumento da exposição: o 

aumento na taxa de juros, portanto, o cliente pagará um pouco menos na tarifa de avaliação e 

passará a pagar sobre os juros do saldo devedor. 

Lembrando que se o banco não rever a ponderação do risco pela falta de vistoria traz o risco para 

o sistema financeiro, aos moldes do que ocorreu em crises passadas. 

Outro ponto importante é que esta situação fere os princípios do acordo da Basiléia o que pode 

trazer futuros problema da credibilidade das instituições financeiras  

A presidente da Associação Brasileira de Avaliação e Perícia – ABAP, Karine Moreira, acredita 

que quem será mais prejudicado nessa situação é o comprador do imóvel.  

*O Bacen deve assegurar que suas resoluções estejam em consonância com as regras do Acordo 

de Basiléia. Isso se dá, justamente, para que não haja no Brasil a bolha imobiliária que ocorreu 

nos Estados Unidos - quando os americanos atrasaram ou deixaram de pagar a hipoteca da casa 

própria. Com isso, foram afetadas todas as empresas envolvidas nos empréstimos imobiliários -, 

em meados 2008. Contudo, estranhamente, o Bacen tomou outro posicionamento ao editar tal 

resolução, gerando insegurança jurídica e até pondo em risco investimentos estrangeiros no país. 
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