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A Engenharia de Avaliações está de parabéns, com a edição de mais este 

trabalho do professor engenheiro Sérgio Antonio Abunahman, detentor do 

título de Notório Especialista na matéria aqui tratada.

Este Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações preencheu a lacuna 

existente no que diz respeito a uma publicação que, de forma didática e siste-

matizada, viesse a examinar com tanta clareza este fascinante e até hoje 

pouco conhecido ramo da Engenharia, que é o de perícias e avaliações.

O presente livro é fruto de mais de duas décadas de profícuo trabalho 

do autor, não apenas através da sua vasta experiência profissional na área, 

como também pelos inúmeros cursos que tem ministrado em todo o Brasil e 

no exterior, tendo sido ele o primeiro engenheiro brasileiro a lecionar numa 

Universidade Europeia, no curso de Engenharia de Avaliações do Instituto 

Superior Técnico de Lisboa, além de ser o criador e coordenador do Curso de 

Extensão em Engenharia Legal e de Avaliações ministrado regularmente na 

Universidade Federal Fluminense, respeitado em todo o País pela qualidade 

do seu ensino e alto nível dos profissionais que prepara.  

A amizade que nos liga ao professor engenheiro Sérgio Abunahman, 

de certa forma, nos torna suspeitos ao afirmar que é objeto de profundo rego-

zijo para toda a classe de peritos e avaliadores, bem como para aqueles que 

se iniciam neste braço das profissões de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, 

a publicação desta obra, cuja leitura e estudo certamente enriquecerão cada 

qual que dela se valer, abrindo novos horizontes de trabalho para inúmeros 

profissionais.

Parabéns, professor Sérgio!

São Paulo, dezembro de 1998

Eng. Alberto Lélio Moreira

Fundador e ex-Presidente do Instituto de Engenharia Legal

Apresentação i

Engenharia legal.indb   4 27/04/2022   13:16:41



Tranquilize-se o leitor: aqui não importa a sua formação profissional.

Esta é a obra que, com absoluta naturalidade, percorre os caminhos 

entre a Engenharia e o Direito, universos do saber que aqui se descobrem 

entrelaçados e complementares na busca da realização da Justiça.

A linguagem é acessível para os neófitos; reserva-se a obscuridade 

para os que pretendem ostentar saber sem o possuir. Não é o caso do autor, 

mestre que seduz pela simplicidade, pela dedicação, pelo saber que encan-

tam milhares de alunos: sou um deles.

A linguagem é clara também para aqueles que – muitos com indeléveis 

traumas – já percorreram essas trilhas, pois a longa vivência e a profunda 

reflexão do autor sobre o tema têm os alicerces solidamente plantados na 

intensa vida acadêmica e na laboriosa participação em tantas e memoráveis 

lides forenses. Certamente por isso o autor não dispensou os exemplos práti-

cos que se encontram no tratamento dos temas específicos.

O conteúdo é denso, profundo, abrangente.

Denso pela segurança com que o assunto é tratado – é o que caracte-

riza o grande professor.

Profundo ao expressar o “estado da arte”, a “tecnologia de ponta”, 

a atualidade de temas arrojados como, entre tantos outros, a determina-

ção do valor locativo em lojas de shopping centers, em postos de serviços e 

motéis, além de minudenciar as avaliações de imóveis para fins de locação 

residencial e não residencial, estas últimas que muitos ainda imaginam ser 

o grande teatro de operações da Engenharia de Avaliações.

Abrangente porque nada restou em tão complexo ramo do conheci-

mento que aqui não fosse tratado.

Como a maioria dos meus companheiros da área jurídica, partilhava 

de atávico horror aos números, aos cálculos, às fórmulas matemáticas que 

encontrava nos laudos forenses – meu desconhecimento era a fonte da 

desconfiança e da tendência à desconsideração de tão essenciais atos proces-

Apresentação II
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suais para a descoberta do Direito e da Justiça. Sérgio Abunahman, mestre 

de tantos, a mim também ensinou não só a compreensão, mas até mesmo o 

gosto pelo tema.

Aproveite o leitor a oportunidade da lição.

Nagib Slaibi Filho 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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Este “curso básico” nasceu da experiência vivida de ministrarmos mais de 

uma centena de cursos na área da Engenharia Legal e de Avaliações em 

diversos Estados do Brasil e no exterior.

Há cerca de 70 anos surgiu a primeira entidade no País a congregar 

profissionais militantes neste importante ramo da Engenharia, que foi o 

Instituto de Engenharia Legal, no Rio de Janeiro. Posteriormente, foi criado 

em São Paulo o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia 

(Ibape), hoje um órgão federativo ao qual estão vinculadas as cerca de vinte e 

cinco entidades existentes, sendo uma em cada Estado. 

A nossa estória no ramo é a de tantos. Nomeado por um juiz para 

funcionarmos como Perito em uma ação renovatória, nem sabíamos o que 

significava o termo, muito menos como procedermos neste caso. Recorremos 

ao auxílio de um grande e saudoso amigo, o engenheiro João Baptista Cattete 

e Silva, que nos deu as primeiras luzes, orientando todos os procedimentos 

para concretizarmos a elaboração do laudo. Naquela época (e já se vão quase 

cinquenta anos), não havia uma literatura específica sobre Engenharia Legal, 

apenas uns poucos livros, a grande maioria importada, sobre avaliações. 

Assim, estamos seguros de que, com este trabalho, contribuímos efetiva-

mente para a ampliação do mercado de atuação de engenheiros, arquitetos e 

agrônomos, já que, conquanto prevista desde a legislação específica de 1933 

como atividade de engenheiros, a área das perícias e avaliações não consta 

da grande maioria dos currículos das Escolas de Engenharia ou Arquitetura 

do País. 

Como tributo de gratidão, deixamos registrados os agradecimentos 

àqueles que depositaram a sua confiança em nosso trabalho, alguns in memo-

riam: nossos amigos-irmãos Hilário Duarte de Alencar, Henrique de Almeida 

Oliveira, Pedro Fernando Ligiéro, Celso Felício Panza, Benito Augusto Tiezzi, 

Reinaldo Pinto Alberto Filho, Nagib Slaibi Filho, Maria Olga Santos do Canto, 

Jeanecy Therezinha de Souza, Mariana Pereira Nunes Feteira Gonçalves, 

Miguel Angelo Barros, Télio Augusto de Barros, Marcus Antonio de Souza 

Faver, Renato Nunes da Costa, Elmo Guedes Arueira, Clarindo de Brito Nico-

Prefácio
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lau, Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, Nametala Machado Jorge, Antonio 

Carlos Nascimento Amado, Gilberto Fernandes, Ronald Santos Valladares, 

José Mota Filho, Áurea Pimentel Pereira, Paulo Freitas Barata e Maria Henri-

queta Lobo.

Nosso agradecimento também ao engenheiro venezuelano Miguel 

Camacaro Perez, amigo e irmão tradutor e editor deste livro na edição caste-

lhana, vendido em toda a América Latina.

Por fim, o nosso agradecimento especial ao professor engenheiro Julio 

Torres Coto, da Universidade de Tijuana, Baja Califórnia, México, por sua 

inestimável contribuição ao traduzir este livro para a língua de Shakespeare 

de forma incomparável.

Aos que abraçarem este ramo tão rico e empolgante da nossa profis-

são, formulamos os votos de que encontrem a receptividade e resposta 

esperadas.

Eng. Sérgio Antonio Abunahman

Outubro de 2020
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Nota dos revisores
Entre janeiro e fevereiro de 2021, como se antevendo o que viria, o querido 

e saudoso professor e engenheiro Sérgio Antonio Abunahman, que nos 

chamava de “irmãos”, falava quase que diariamente, entre outros assun-

tos, sobre o desejo de revisar, atualizar e ampliar o livro de sua autoria, o 

Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações, e, para tal, dizia que gostaria 

de contar com nossa contribuição.

Quis o destino levar aquele que divulgou e ensinou a Engenharia Legal 

e de Avaliações em todo o Brasil e na América Latina, quase vinte países, por 

meio de cursos e palestras. Após passagens em inúmeras instituições pres-

tigiosas, há mais de uma década o professor coordenava seu conceituado 

curso junto à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

Heloisa Luz Cargnin, sua fiel companheira e mãe de suas filhas gêmeas, 

Maria Antônia e Maria Sofia, carinhosamente nos presenteou requisitando a 

revisão do livro que ele tanto amava, para perpetuar sua obra e possibilitar 

que mais pessoas pudessem compartilhar de seus conhecimentos.

Seria quase impossível falar sobre Sérgio Antonio Abunahman 

e sua obra sem cometer omissões, tamanha sua grandeza, a fidelidade 

com os amigos, o carisma incrível, a memória impressionante, a busca 

pela perfeição, a generosidade, o grande prazer em ajudar e compartilhar 

o conhecimento e experiência adquiridos ao longo de sua vasta carreira 

profissional. Para Sérgio, a idade nunca foi um empecilho; ele sempre diver-

tia a todos dizendo que sua idade fazia parte de uma média, entre o coração, 

a mente, o físico e a experiência, mantendo-se sempre jovem de espírito 

e com um humor irreverente. Foi-se o homem, mas fica o legado, que nos 

honramos muito em perpetuar.

Os signatários, na presente revisão, buscaram manter todos os 

exemplos e personagens indicados pelo autor, atualizando tão somente as 

referências e normas utilizadas, sendo os elementos amostrais fictícios. 

Ainda, em relação à ampliação da obra, procuramos manter o seu estilo 

“claro e objetivo”.
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Sérgio ficava muito feliz quando se deparava com algum(a) ex-aluno(a) 

exercendo as funções de perito(a) ou assistente técnico(a), pois atestava ali os 

seus ensinamentos. Em novembro de 2021, muito merecidamente, o Instituto 

Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Ibape) instituiu como sua 

maior condecoração a “Comenda Sérgio Antonio Abunahman”.

Descanse em paz, nosso “irmão”. Você jamais será esquecido!

Niterói, 15 de novembro de 2021

Engenheiro Civil Salvador José Bailuni

Arquiteta e Urbanista Simone Feigelson Deutsch
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1.1 Natureza e objetivos das avaliações
Uma considerável parcela de bens públicos, particulares e empresariais 

do mundo consiste em bens imóveis. A própria amplitude desse recurso 

primordial em nossa sociedade cria uma necessidade de informes avaliató-

rios como suporte e consistência para decisões relativas ao uso e disposição 

desses bens.

É na avaliação desses direitos que reside a arte de resolver um problema 

característico, encontrando e reunindo fatos, analisando-os de modo a 

formar conclusões aplicáveis a cada caso.

Uma avaliação é o processo e resultado de uma tentativa de responder a 

uma ou mais perguntas específicas sobre os valores definidos das partes de 

um imóvel, sua utilidade ou conformação e possibilidades de venda ou loca-

ção. Esse conceito permite a aplicação do termo a qualquer estimativa, seja 

ela uma conclusão fundamentada com base em evidências ou simplesmente 

uma opinião pessoal. A confiabilidade de uma avaliação depende da compe-

tência e da integridade básicas do avaliador, da disponibilidade de dados 

pertinentes à mesma e da habilidade com que esses dados são computados 

e analisados.

Avaliação é, pois, uma aferição de um ou mais fatores econômicos especificamente defi-

nidos em relação a propriedades descritas com data determinada, tendo como suporte 

a análise de dados relevantes e metodologia adequada.

Uma avaliação profissional é uma opinião sustentável. Ela ultrapassa 

qualquer sentimento pessoal do avaliador. Em alguns casos reflete a tendên-

cia do mercado e a conclusão do valor de mercado, derivada da análise 

apropriada de dados em conformidade com as normas da prática profissional.

Estimativas do valor de mercado têm sido o tipo mais frequente de 

avaliação e o conhecimento público da atividade avaliatória está, provavel-

mente, limitada a tais casos. Entretanto, a figura do engenheiro ou arquiteto 

perito-avaliador, devido a um treinamento e experiência que o impuseram 

1Avaliação: conceitos gerais

Engenharia legal.indb   13 27/04/2022   13:16:41



26  |   Engenharia legal e de avaliações

 Metodologia
Considerações gerais sobre a técnica de avaliações

Objetivando facilitar a compreensão da técnica de avaliações, esclarecere-

mos, a seguir, alguns conceitos e definições pertinentes à matéria.

A melhor técnica de avaliação baseia-se na experiência do avaliador, 

mas há regras científicas que o avaliador não pode dispensar. A avaliação de 

imóveis baseia-se em fatos e acontecimentos que influenciam o resultado 

final do valor do imóvel a cada momento, e convém, sempre que possível, 

não nos atermos a um único aspecto da questão, e sim considerarmos simul-

taneamente os fatores “custo” e “utilidade”, em especial este último, porque 

todo valor decorre da utilidade.

Stanley L. McMichael, em seu Tratado de Transación, afirma:

Os avaliadores de propriedades imobiliárias não têm o dom da 

profecia e será útil recorrer-se a eles para que estimem o valor 

puramente especulativo da propriedade, muito embora seja 

frequente desejar o proprietário precisamente este tipo de infor-

mações, especialmente quando se tem em vista uma transação.

Valor, custo e preço
As palavras valor, custo e preço têm significados distintos. Preço é a quantia 

paga pelo comprador ao vendedor; já o custo é o preço pago mais todas as 

outras despesas em que incorre o comprador na aquisição da propriedade.

O custo de uma propriedade não é necessariamente igual ao seu valor, 

embora o custo seja uma prova de valor; por outro lado, na investigação do 

valor de uma propriedade, procura-se conhecer tanto o custo original quanto 

o custo de reprodução.

A palavra valor tem muitos sentidos e diversos elementos modificado-

res. As definições a seguir mostram os sentidos mais usuais do termo em 

Engenharia de Avaliações: 

•	 Valor de mercado: é aquele encontrado por um vendedor desejoso de 

vender, mas não forçado, e um comprador desejoso de comprar, mas 

também não forçado, tendo ambos pleno conhecimento das condi-

ções de compra e venda e da utilidade da propriedade.

•	 Valor de reposição: é aquele valor da propriedade determinado com base 

no quanto ela custaria (normalmente conforme os preços correntes 

do mercado) para ser substituída por outra igualmente satisfatória.

•	 Valor rentábil: é o valor atual das receitas líquidas prováveis e futuras, 

segundo prognóstico feito com base nas receitas e despesas recentes 

e nas tendências dos negócios.
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2.1 Avaliação de construções
Na avaliação de benfeitorias (construções), há que se conhecer o tipo de 

edificação existente no terreno, suas características arquitetônicas e de 

acabamento, a destinação (residências uni ou multifamiliar, lojas, escritórios, 

condomínios horizontais, construções de infraestrutura comum, proletá-

rias, modestas ou luxuosas, armazéns, galpões, cinemas, clubes, escolas, 

garagens, hospitais, hotéis, supermercados, postos de serviço, restaurantes, 

enfim, todo tipo de edificação) etc.

Periódicos especializados, tal como o Sinduscon (Sindicato da Indústria 

da Construção Civil), publicam mensalmente os custos básicos de constru-

ção unitários para os diversos tipos de edificações e acabamentos; nessas 

publicações não são incluídos os custos indiretos e a infraestrutura comuni-

tária do empreendimento.

 

Assim, basicamente, podemos classificar em dois os métodos para 

avaliação das construções urbanas: o método do custo de reposição e o 

método de custo de reprodução.

2.1.1 Método do custo de reposição
Este é o método de caráter mais detalhista, ou seja, exige do avaliador o 

conhecimento total da edificação (projeto, especificações, preços correntes 

de materiais e mão de obra especializada), sendo a estimativa feita item a 

item.

É, em síntese, um estudo físico-financeiro da edificação, representado por:

a. preço do material + custo da mão de obra = custo primário;

b. custo primário + despesas da obra = custo intrínseco da obra;

c. custo da obra + despesas gerais (administração geral, encargos 

fiscais e sociais, custo financeiro, lucro do incorporador) = custo 

de reposição;

d. custo de reposição + vantagem da coisa feita + corretagem = preço 

de venda (valor de mercado).

2Avaliação de construções 
e depreciação
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Conforme já foi exposto, os terrenos dividem-se em glebas e lotes. Em nosso 

estudo, iremos nos ater à avaliação de lotes urbanos.

É claro que, a par da localização, topografia, formato etc., o terreno vale 

pelo que nele pode ser edificado. É, pois, condição essencial que o avaliador 

tenha conhecimento da legislação edilícia da cidade onde vai realizar o seu 

trabalho.

Basicamente, há dois métodos para avaliar terrenos: o método compa-

rativo direto de dados de mercado e o método involutivo.

3.1 Método comparativo
O primeiro dos métodos exige similaridade nas restrições edilícias entre os 

lotes pesquisados e o lote avaliando para a comparação direta ou a aplica-

ção de parâmetros homogeneizados para a transposição de dados dos lotes 

pesquisados para o lote avaliando, o qual pode ter características, entre 

outras, de localização, frente, profundidade, topografia e área distintas das 

dos lotes tomados como amostragem.

Já o método involutivo (máximo aproveitamento eficiente) exige do 

avaliador um estudo de massa e o conhecimento do mercado do produto 

acabado (edificações ou lotes urbanizados, conforme o caso), para o cálculo do 

resíduo final, como já comentado.

Os modelos matemáticos frequentemente utilizados na avaliação de 

terrenos são, na realidade, um derivativo do método comparativo, pois se 

baseiam no preço unitário do lote referido ao fundo-padrão local (V0), forne-

cido pela Secretaria de Fazenda e que deve ter sido fruto de pesquisas e 

observações do mercado local. Essas fórmulas matemáticas são utilizadas 

quando não se têm elementos de comparação e os V0 empregados sofrem as 

correções periódicas nos índices legais, e para terrenos com áreas reduzidas, 

visto que as fórmulas foram obtidas em períodos de grandes modificações 

urbanas nas principais capitais do País, com desapropriações em terrenos de 

tamanho padrão.

Nas avaliações de responsabilidade que importem em transações 

ou garantias, a aplicação das fórmulas matemáticas é bastante limitada 

3 Avaliação de terrenos urbanos
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geralmente em torno de 10% a 15% da diferença entre o retorno e a 

parte destinada à remuneração do incorporador.

•	 Com essas deduções obtém-se, com boa margem de segurança, o 

valor do terreno.  

Exemplo 3.2 
Será apresentado um exemplo prático real de avaliação de um terreno de 

grandes dimensões no município de Niterói (RJ), referido a janeiro de 1997, 

sendo, à época, o único terreno nu do centro da cidade.

O estudo de massa foi elaborado pelas arquitetas Cássia Andréa Ruotolo 

Morano e Rosaly do Prado Carvalho e pelo engenheiro Cláudio Saraiva de 

Souza, alunos do Curso de Extensão em Engenharia Legal e de Avaliações 

ministrado na Universidade Federal Fluminense (UFF).

O terreno situa-se na esquina das Ruas Cel. Gomes Machado e Visconde de 

Sepetiba, e na realidade possui mais duas frentes: na Rua Cadete Xavier Leal e 

na Rua Projetada, esta entre uma pedreira (Morro da Caixa d’Água) e o terreno. 

As características físicas do terreno são:

•	 Frente, Rua Visconde de Sepetiba: 72,00 m.

•	 Lateral esquerda, Rua Cel. Gomes Machado: 59,75 m.

•	 Lateral direita, Rua Cadete Xavier Leal: 45,00 m.

•	 Fundos, Rua Projetada: 73,70 m.

•	 Área: 3.273,75 m².

A configuração é trapezoidal irregular, de topografia plana, e o terreno 

é atualmente utilizado como estacionamento rotativo explorado pela Prefei-

tura de Niterói. 

Foi elaborado um estudo de aproveitamento local consoante a legisla-

ção edilícia vigente, sobre área de especial interesse urbanístico do centro de 

Niterói, com modificação especial da área em estudo.

A legislação específica para esse terreno obriga que, ao construir, o 

empreendedor faça obras de urbanização, tais como a abertura da Rua Proje-

tada aos fundos com plataforma de 6,00 m ligando a Rua Cel. Gomes Machado 

à Rua Cadete Xavier Leal, calçamento, passeios, ajardinamento, execução da 

praça, valorização das ruínas e reflorestamento do morro da Caixa d’Água 

(pedreira aos fundos), razão pela qual será feito um acréscimo da ordem de 

15% aos custos de construção, computados os custos indiretos.

Basicamente o projeto terá as seguintes características:

a) Ocupação
Embasamento – 100% de ocupação, respeitados os afastamentos mínimos 

previstos com até 3 (três) pavimentos, sendo obrigatória a existência de lojas 

no nível do pavimento térreo. A lâmina abrangerá 35% de ocupação máxima.
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Como o juiz é, em tese, um leigo em termos técnicos, ele precisa do assesso-

ramento de profissionais da área da Engenharia para orientá-lo no que tange 

à determinação do justo valor locativo, e daí surge um farto campo de ativi-

dade para o engenheiro e o arquiteto, que passam a funcionar como Perito 

do Juízo e/ou Assistentes Técnicos das partes envolvidas no processo. Assim, 

uma única ação envolvendo um imóvel sob a égide de um contrato comer-

cial, ou seja, aquele que é pactuado por um período de 60 meses no mínimo, 

possibilita um “emprego provisório” a três profissionais das áreas de Enge-

nharia/Arquitetura (o Perito do Juízo e os dois assistentes técnicos das duas 

partes envolvidas).

Até 1934, o comerciante que alugasse uma loja não tinha a menor 

proteção do Estado, podendo ser despejado sem maiores explicações. Muitas 

vezes, após o desalojamento, o proprietário do imóvel estabelecia no local 

um negócio idêntico àquele que era explorado pelo antigo locatário que havia 

criado o seu ponto, o seu fundo de comércio.

Para evitar injustiças dessa natureza, em abril de 1934 o Executivo de 

então promulgou o Decreto nº 24.150, conhecido como Lei de Luvas, que esta-

belecia direitos e deveres para locadores e locatários numa locação comercial 

– na verdade, mais direitos para os locatários e mais deveres para os proprie-

tários. A locação dita comercial seria aquela feita por período não inferior 

a cinco anos, e, entre outros itens, o decreto estabeleceu que o proprietá-

rio somente poderia retomar o imóvel em duas situações (além da terceira 

situação óbvia, a falta de pagamento): a de construir no local outro imóvel 

que tivesse um aproveitamento físico maior em 25% (situação praticamente 

inexistente em se tratando de lojas de galerias no pavimento térreo de um 

prédio que já estivesse no máximo aproveitamento local) e a de retomar 

para estabelecer negócio próprio, desde que não fosse do mesmo ramo que 

aquele explorado pelo antigo locatário. Todas essas situações esbarravam 

em complexas filigranas jurídicas, e assim foi durante os cinquenta e sete 

anos em que o decreto regeu as locações comerciais no Brasil. 

Com a promulgação da Lei nº 8.245, em outubro de 1991, algumas modi-

ficações foram feitas no antigo decreto, tais como o reconhecimento das 

4 Avaliação de imóveis 
comerciais
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V V V Fct B c= +( )⋅

em que:

V = valor do imóvel;

Vct = valor da cota de terreno relativo ao aproveitamento existente;

VB = valor das benfeitorias, no estado;

Fc = coeficiente de mercado = 1,30.

Cálculo do valor da cota de terreno (Vct)

Em primeiro lugar, calcula-se o valor do terreno pela fórmula modificada de 

Jerret para lotes de esquina e pouca profundidade, exposta a seguir:

V
A V T V T T T N V V

A T T N
Kt

O O O O
=

× ⋅ + ⋅( )+ ⋅ ⋅ ⋅ − 

+ +( )⋅
⋅

2 1 1 2 2 1 2 1 2
2

1 2

em que:

Vt = valor do terreno referido a março de 2021;

T1 = testada para a Rua Voluntários da Pátria = 11,10 m;

V01 = preço do metro de testada para a Rua Voluntários da Pátria, no trecho, 

fornecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro:

V01 = R$ 169.025,27

T2 = testada para a Rua Conde de Irajá = 12,50 m;

V02 = preço do metro de testada para a Rua Conde de Irajá, no trecho, forne-

cido pela Prefeitura do Rio de Janeiro:

V02 = R$ 111.517,39

A = área do terreno = 136,75 m²;

N = profundidade padrão = 36 m;

K = fator de adequação dos V0 ao mercado = 10% = 1,10.

Substituindo-se os valores na fórmula, tem-se:

Vt = ×
894 429 349 04

986 35
1 10

. . ,
,

,

Vt = R$ 997.488,00

(novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais)

Como esse é o valor para o terreno considerando o seu máximo apro-

veitamento (oito pavimentos), há que se penalizá-lo por meio da fórmula de 

Guerrero:
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Neste capítulo, será explicado como é feita a avaliação de estabelecimen-

tos como cinemas, teatros, hotéis, motéis e postos de serviço em geral. Será 

mostrado o método da renda, segundo o modelo do arquiteto Francisco Alves 

Gomes Jr., o do engenheiro Celso Aprígio Guimarães Neto e o do próprio 

autor. Também será apresentado um modelo bastante prático e eficaz para 

avaliação do fundo de comércio.

5.1 Determinação do valor locativo de cinemas e teatros
Há determinados imóveis, de destinação específica, cujo aluguel não pode ser 

obtido pelo critério da rentabilidade, que é baseado no valor binomial terreno 

+ benfeitorias. É o caso, por exemplo, de cinemas e teatros, que foram loca-

dos pela antiga Lei de Luvas (hoje revogada, mas não na sua essência, pela 

Lei nº 8.245/1991), e, portanto, foram sujeitos às Ações Renovatórias. Além 

de cinemas e teatros, acrescentam-se postos de gasolina, hotéis e motéis, 

para os quais se adota o método da renda, em que as avaliações de empreendi-

mentos de base imobiliária (hotéis, shopping centers e outros) devem observar 

as prescrições da NBR 14653-4 (ABNT, 2002, item 8.2.3). A parte 4 da norma 

estabelece os valores de empreendimentos.

É do eminente e saudoso arquiteto Francisco Alves Gomes Jr. a fórmula 

a seguir apresentada, desenvolvida no IV Congresso Brasileiro de Avalia-

ções e Perícias de Engenharia, realizado em Porto Alegre em outubro de 

1984, onde o arquiteto recebeu menção honrosa. Trata-se de um importante 

modelo para situações em que é necessária a determinação do justo aluguel 

de um cinema ou teatro, calculado a partir do número de poltronas e do 

preço líquido do ingresso:

AL = N · P · n · 0,05

em que:

AL = aluguel mensal;

N = número de poltronas para o público;

P = preço líquido do ingresso (sem impostos);

n = número mensal de sessões ou espetáculos.

5Avaliações especiais

Engenharia legal.indb   103 27/04/2022   13:17:35



Inicialmente, o autor apresenta seus agradecimentos ao professor e engenheiro Milton 

Jacob Mandelblatt, ex-presidente do Instituto de Engenharia Legal (IEL, hoje Ibape-RJ), 

idealizador do modelo matemático que leva seu nome e aqui será demonstrado, inte-

grante há décadas do corpo docente dos Cursos de Extensão em Engenharia Legal e 

de Avaliações ministrados em inúmeras entidades, entre elas a Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

A locação predial urbana é regulada pela Lei nº 8.245, de 18 de outu-

bro de 1991, que revogou a Lei nº 6.649, de 16 de maio de 1979, e também o 

Decreto nº 24.150 (Lei de Luvas), de abril de 1934, o qual regulamentou as 

locações comerciais durante mais de 55 anos.

Entende-se por prédio, no Direito, qualquer terreno com edificação, 

terreno com plantação ou terreno limpo. A expressão direito predial signi-

fica, pois, o conjunto de normas jurídicas relativas ao imóvel, advindo as 

expressões locação predial ou locação de prédios serem pertinentes às locações 

de imóveis.

Os prédios, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), são divididos 

em urbanos e rurais. Há ainda uma terceira classificação (rústicos), consoante 

seu destino, independentemente de sua localização. Assim, os prédios desti-

nados à agricultura e à pecuária são prédios rurais ou rústicos, e aqueles de 

fins não rurais são residenciais, de comércios, salas, indústrias etc. As loca-

ções rústicas não estão sujeitas ao CPC, nem às leis anteriores pertinentes 

à locação (Lei nº 6.649/1979 e Decreto nº 24.150/1934) e nem à lei atual (Lei nº 

8.245/1991), mas sim à Lei nº 4.504/1964, conhecida como Estatuto da Terra.

Antes do advento da Lei nº 6.649/1979, o inquilino que estivesse no 

imóvel locado após 1967 poderia ser despejado, e para tal bastava a vontade 

do locador mediante uma simples denunciação do contrato, que se convertia 

em Ação de Despejo. Era a chamada denúncia vazia, ou seja, a denúncia sem 

substância ou maiores razões. Com a Lei nº 6.649/1979, as restrições para a 

retomada de um imóvel locado para fins residenciais passaram a ser severas 

(para uso próprio ou para ascendente ou descendente que não seja proprie-

tário etc.).

6 Ações revisionais em imóveis 
residenciais
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6.3 Avaliação de lojas de galerias
Muitos “peritos” confundem lojas de galerias com lojas de shopping centers. 

Estas são estruturas particulares, quer no que diz respeito à disposição das 

suas lojas, quer no que tange à tipologia dos contratos que, via de regra, 

preveem um aluguel mínimo e/ou um aluguel percentual sobre as vendas, 

prevalecendo o que for maior. 

Ao contrário das lojas de shopping centers, as lojas de galeria apresentam 

um valor locativo geralmente inferior às lojas de beira de rua, visto que, sem 

dúvida, ao passante eventual o interior da galeria oferece menos atrativos e 

menor visão do que a loja de rua. Corroborando essa ideia, a experiência tem 

nos mostrado que, nos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, como Copaca-

bana, Ipanema, Leblon, Tijuca etc., as lojas de galeria têm seu valor na ordem 

de 60% a 70% do valor daquelas de frente para a rua; já essa relação para as 

sobrelojas está em torno de 50%.

Apesar disso, nota-se que é procedimento comum a muitos profissio-

nais calcular o valor do terreno e, depois, multiplicar esse valor pela fração 

ideal de terreno para se obter o valor da cota relativa à loja de galeria. Nada 

mais condenável, pois que absurdo! Em assim procedendo, o valor da parte 

destinada ao terreno será o mesmo, quer a loja esteja de frente para a rua, 

quer esteja no interior da galeria ou até mesmo na casa de máquinas, se fosse 

possível. A fração ideal é incorpórea, e nada tem a ver com a cota de terreno, 

a qual é o “peso” que o terreno possui no conjunto do prédio.

Em nosso entendimento, o método comparativo (que é o recomendado 

para lojas de shopping centers) deveria ser o modelo adotado para lojas de gale-

ria, desde que respeitados os fatores de homogeneização pertinentes (lojas 

aos fundos, com menor visão, em braços “sem saída” etc.), com contempo-

raneidade de contratos. Como isso não é possível, o modelo que mais se 

adequa à determinação do valor locativo para lojas em galerias é a fórmula 

de Mandelblatt. 

 V
A C K d r K

r Ki =
⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ 

− ⋅

( )1

1
 (6.20)

em que:

Vi = valor do imóvel;

A = área equivalente de construção;

C = custo unitário básico da construção acrescido dos custos não incluídos 

nos cálculos do CUB do Sinduscon e custos indiretos; 

K = coeficiente de mercado;

d = depreciação física obtida pelo critério de Ross-Heidecke;

r = cota de terreno, em percentagem, relativa ao imóvel novo.
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7Determinação do valor 
locativo em lojas de 
shopping centers

O shopping center, sem dúvida nenhuma, foi uma inovação, uma “explosão” 

dentro do comércio; inclusive, ousou-se denominá-lo “templo do consumo”, 

e ainda dizemos mais: templo do consumo e do lazer. 

O Decreto nº 24.150/1934, que até 1991 regia a locação comercial no país, 

já era uma verdadeira “colcha de retalhos”, e foram feitas acrobacias para 

adaptarem-no aos novos ramos de comércio que foram surgindo, pois, na 

década de 1930, o que se conhecia era a quitanda da esquina, o botequim 

no centro da quadra, o açougue, o armarinho de bugigangas, entre outros. 

Nem de longe se poderia sonhar com as estruturas físicas monumentais dos 

shopping centers, que surgiram nos Estados Unidos na década de 1950 (não 

confundir com lojas de departamentos ou galerias, que são mais antigas, da 

década de 1920).

O primeiro desses conjuntos no Brasil foi o shopping center do Méier, no 

Rio de Janeiro, construído há pouco mais de 55 anos. Apesar de ter esse nome, 

todavia, o conjunto era uma situação intermediária entre as lojas de galeria e 

os atuais shopping centers, com a sua concepção monumental, infraestrutura 

de lazer e oferecimento de várias outras atrações que não propriamente a 

atração do consumo. Foi em 1966, em São Paulo, que foi construído o shopping 

center Iguatemi, o primeiro com as características próprias do estabeleci-

mento que conhecemos hoje com esse nome: as peculiaridades do contrato 

(aluguel percentual e aluguel mínimo), a estrutura organizacional etc.

Um contrato é primordialmente um fenômeno de natureza econômica 

antes de ser de natureza jurídica. A quase totalidade dos julgados numa Ação 

Renovatória ou Revisional está discutindo aspectos econômicos. Ninguém 

discute, por exemplo, a cláusula contratual que diz que o objeto da Ação é o 

imóvel X da rua Y, tampouco a cláusula em que é dito que o locatário deve 

pagar o aluguel na casa do locador até o dia 10 de cada mês. Todavia, no 

período compreendido entre um ano e seis meses anteriores ao término do 

contrato, começam a surgir conflitos de interesses absolutamente econô-

micos: é o inquilino achando que está pagando muito ao proprietário, e, 

reciprocamente, o locador achando que o inquilino está lhe pagando mal, 

pois o prédio vale muito mais do que lhe é pago.
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8 Desapropriações, mutilações e 
faixas de servidão

A desapropriação é a figura jurídica que permite ao Estado a aquisição forçosa 

de uma propriedade, visando a realização de benefícios públicos. O professor 

José Cretella Júnior, em seu trabalho Comentários à Lei de Desapropriação, defi-

ne-a como “o ato de direito público pelo qual a administração, fundamentada 

na necessidade pública, na utilidade pública ou no interesse social, obriga o 

proprietário a transferir a propriedade de um bem, ao estado ou a particula-

res, mediante prévia e justa indenização” (Cretella Júnior, 1995). 

Assim, os dois tipos de desapropriação são:

•	 por necessidade ou utilidade pública; 

•	 por interesse social. 

Além da União, Estados e municípios, no Brasil também podem atuar 

como expropriantes as concessionárias de serviços públicos, ainda que não 

pertençam ao Poder Público diretamente. Qualquer bem pode ser expro-

priado, menos a pessoa física. Numa linha direta, a União pode desapropriar 

bens estaduais ou municipais, mas não o inverso, ou seja, uma Prefeitura não 

pode desapropriar um bem estadual, assim como o Estado não pode desapro-

priar um bem federal.

A Legislação expropriatória deve abordar, nos seus aspectos mais gerais:

a. a declaração de utilidade pública;

b. o órgão expropriante;

c. o objeto da desapropriação e individualização do bem expropriado;

d. a indenização justa;

e. os procedimentos (pré-judiciais e judiciais);

f. a expropriação indireta;

g. a retrocessão.

a) Declaração de utilidade pública 

Também chamada de qualificação, a declaração de utilidade pública define a 

obra pública, sem descrever especificamente o bem a expropriar, e a respec-

tiva autorização do direito de desapropriação.
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164  |   Engenharia legal e de avaliações

As mutilações nos terrenos, quando não impedem o uso construtivo da 

área remanescente, fazem com que o avaliador opte pelo método do antes e 

depois, que consiste no cálculo da indenização por meio da diferença entre 

os valores do terreno antes da mutilação e depois da mesma. Nos exemplos 

práticos, será apresentado um laudo pertinente.

8.2 Faixas de servidão
No que tange às faixas de servidão de passagem, a matéria é bastante discutível, 

mormente no que diz respeito às linhas de transmissão de energia elétrica, 

pois não há uma norma técnica padronizada para o cálculo do justo, real e 

atual valor da faixa expropriada.

As decisões judiciais estabelecem uma gama bastante variada em rela-

ção aos percentuais de valor que ditas faixas representam sobre o domínio 

pleno. Já tivemos conhecimento de Acórdãos estabelecendo o percentual de 

10%, e outros de 20%, 30%, 40%, 50%, 60% ou mais para indenização da faixa, 

em relação ao domínio pleno despido das benfeitorias.

Basicamente, são recomendados três processos de cálculo:

•	 O método antes e depois, aplicado a toda a propriedade, em que se 

calcula o valor da faixa através da diferença.

•	 O método do custo aproximado, em que se estima o custo de reposi-

ção ou de reprodução das benfeitorias, menos a depreciação e mais 

o valor da terra.

•	 O método comparativo, em que se extrai o valor básico unitário da 

terra a partir de pesquisa de mercado na região, obtida através das 

transações e ofertas de imóveis que sirvam como comparação, devi-

damente homogeneizados.

A servidão é, de fato, um caso particular da desapropriação e é definida 

nos países americanos como sendo uma facilidade sobre a terra de outrem. Indu-

bitavelmente, a constituição de uma servidão de passagem envolve riscos, 

incômodos e restrições ao imóvel serviente. Por vezes, ela produz a obsoles-

cência total no imóvel.

As servidões são classificadas em três grupos:

1. Subterrâneas:

•	 oleodutos;

•	 gaseodutos;

•	 eletrodutos para energia elétrica;

•	 galerias de águas pluviais;

•	 drenos;

•	 emissários de esgotos sanitários ou industriais.
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9Avaliação de imóveis rurais

O autor expressa os seus agradecimentos ao engenheiro agrônomo e notável perito 

Carlos Augusto Arantes pela colaboração prestada neste capítulo.

A avaliação de imóveis rurais é normalizada pela NBR 14653-3 (antiga 

NBR 8799) da ABNT (2019b). A própria extensão desse assunto poderia exigir 

um curso exclusivamente destinado aos imóveis rurais, mas procuraremos 

sintetizar os aspectos mais importantes e básicos para o desempenho da 

função avaliatória.

Henrique de Barros conceituou admiravelmente a terra como sendo “um 

bem econômico, sem custo de produção por ser anterior à própria humani-

dade, todavia constitui riqueza cuja utilidade é medida pela capacidade de 

originar rendimentos”. Sem dúvida, tal como nos terrenos urbanos, a terra 

vale pela sua capacidade de produzir renda. É, pois, o valor de rendimento a 

que aspira chegar o avaliador. Observa-se aqui que não se estão discutindo 

valores de terra nua, mas sim o valor da terra relativa ao valor do imóvel com 

suas culturas, pastagens, acessões naturais etc.

Segundo Arantes e Saldanha (2017):

Terra nua é a terra que foi desbravada, porém que naquele exato 

momento da avaliação encontra-se descoberta de qualquer tipo 

de cobertura vegetal não natural, seja cultura, pastagem, ou 

reflorestamento.

Incorporam-se à terra, portanto, as benfeitorias, que são os melhora-

mentos classificados em dois grupos:

a. Benfeitorias construtivas: edificações, cercas, canais de irrigação, 

instalações para abastecimento de água e energia elétrica, estra-

das, aceiros etc. São as benfeitorias não reprodutivas.

b. Culturas comerciais: pastagens, reflorestamentos, lavouras etc., 

incluídas aqui tanto as culturas permanentes como as temporá-

rias. São as benfeitorias reprodutivas.
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9.2 Situação do imóvel do ponto de vista da circulação
O Quadro 9.2 apresenta a escala de valor em percentagem da influência dos 

imóveis sobre o valor da terra, de autoria de Octávio Teixeira Mendes Sobri-

nho (1973), precursor da Engenharia de Avaliações no âmbito rural.

Do mesmo autor, a Tab. 9.2 mostra valores de terras rústicas segundo 

a capacidade de uso do solo e a situação do imóvel do ponto de vista da 

circulação.

Como exemplo, deseja-se avaliar uma gleba que se enquadre na classe IV 

(cultivável apenas ocasionalmente etc.), com localização consideravelmente 

desfavorável devido à precariedade das vias de escoamento. Buscando-se na 

Tab. 9.2, encontra-se para o imóvel o valor de 0,440.

A pesquisa amostral, após regular saneamento conforme a NBR 14653 -3, 

possibilitou a obtenção do valor do alqueire geométrico (48.400,00 m²) na 

média de R$ 1.600,00/ha em situação ótima (escoamento de produção por via 

Quadro 9.2 Situação dos prédios rústicos e sua influência sobre o valor da  
 terra

Situação Características
Escala de 

valor em %

Ótima
Imóvel com face para rodovia asfaltada, com 
importância limitada das distâncias

100

Muito boa
Imóvel servido por rodovia de primeira classe, 
não pavimentada, com importância relativa das 
distâncias

95

Boa

Imóvel servido por rodovia não pavimentada, 
mas que oferece condições seguras de pratica-
bilidade durante todo o ano, com importância 
significativa das distâncias

90

Desfavorável

Imóvel servido por estradas e servidões de 
passagem, que não oferecem condições satisfa-
tórias de praticabilidade, com vias e distâncias 
se equivalendo

80

Má

Como a situação anterior, porém interceptada 
por fechos nas servidões e com sérios proble-
mas de praticabilidade na estação chuvosa, com 
distância e classe de estrada se equivalendo

75

Péssima

Como a situação anterior, com sérios proble-
mas de praticabilidade mesmo na estação seca, 
interceptada por córregos e ribeirões, sem 
pontes, com vau cativo ao volume das águas

70

Fonte: Mendes Sobrinho (1973).
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10Avaliação de máquinas e 
equipamentos

O autor apresenta os seus agradecimentos ao professor engenheiro Delcides de Viterbo 

Filho, responsável pela redação deste tema e professor de Avaliação de Máquinas e 

Equipamentos nos cursos de extensão em Engenharia Legal e de Avaliações da Univer-

sidade Federal Fluminense e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio).

A única regra real de mercado no regime capitalista é a da oferta e procura, 

e duas das melhores aplicações dessa regra são as feiras livres e os leilões.

A diferença primordial de uma avaliação de um equipamento, seja 

mecânico, elétrico, eletromecânico ou eletrônico, em relação à avaliação de 

um imóvel reside em dois aspectos:

1. O equipamento pode ser negociado em qualquer parte do mundo, ou 

seja, ele é transportável, enquanto um prédio não (o próprio nome – 

imóvel – já define essa situação).

2. Na avaliação de um imóvel, leva-se em conta a depreciação das 

construções, enquanto na avaliação de uma máquina, além da 

depreciação, deve-se considerar a obsolescência funcional gerada 

pelo advento de novas tecnologias, bem como a perda de utilidade 

em função do desinteresse pela aquisição dos elementos produzidos 

pelo equipamento sob avaliação.

Cabe ressaltar que a NBR 14653-5 (avaliação de bens: máquinas, equi-

pamentos, instalações e bens industriais em geral – ABNT, 2006) é a norma 

a ser seguida.

O custo de uma máquina ou equipamento não é necessária ou obvia-

mente igual ao seu valor, embora o custo seja um componente do binômio 

preço/valor. Por outro lado, na investigação do valor de uma máquina, procura-

-se conhecer tanto o custo original quanto o de reposição. Ressalta -se que a 

palavra valor tem muitos sentidos e diversos elementos modificadores, e já foi 

definida no início do livro.
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11Avaliação de jazidas minerais

Como no caso de cinemas, teatros, postos de gasolina, hotéis e motéis,  a 

avaliação de jazidas minerais processa-se pelo método da renda, com a dife-

rença de que os primeiros se utilizam do faturamento pretérito, e, em se 

tratando de jazidas, além desse fator, leva-se em consideração o valor atual 

do produto-fim e a “expectância” da jazida, isto é, a capacidade futura de 

produção até a sua efetiva extinção. Tratando-se de uma jazida virgem, 

ainda sem exploração comercial, o seu valor será medido pela diferença 

entre o lucro líquido anual provável que a exploração poderá produzir na sua 

vida útil, devidamente capitalizadas as parcelas futuras e o valor atual das 

despesas necessárias à instalação e operacionalidade do equipamento para 

produção comercial.

Sem dúvida, cabe ao avaliador o conhecimento do Decreto-Lei nº 227 

(Código de Mineração), de 28 de fevereiro de 1967. Nenhuma jazida pode ser 

explorada sem a autorização do Ministério de Minas e Energia através do 

DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), e a sua operacionaliza-

ção deve ser precedida do pedido de pesquisa no qual se define a “possança” 

da jazida (volume da reserva) e o estabelecimento da área a ser explorada.

O artigo 4º do Código de Mineração conceitua como jazida “toda massa 

individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou 

existente no interior da terra, e que tenha valor econômico”; já a mina “vem a 

ser a jazida em lavra, ainda que suspensa”.

O mesmo Código enumera nove classes de jazidas, a saber:

I. jazidas de substâncias minerais metalíferas;

II. jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na cons-

trução civil;

III. jazidas de fertilizantes;

IV. jazidas de combustíveis sólidos;

V. jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas;

VI. jazidas de gemas e pedras ornamentais;
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12 Perícias em sinistros e vícios 
de construção

12.1 Perícias em sinistros: casos reais
Toda perícia envolve a apuração de um fato. Interesses econômicos regem 

os procedimentos cíveis na nossa Justiça. Quando ocorre um sinistro, há 

inicialmente a fase policial, da qual podem ou não advir desdobramentos 

nas esferas penal e/ou cível.

No caso de sinistro com morte, responsabilidades devem ser apura-

das para posterior indenização dos parentes imediatos da vítima, através 

de ação própria que ocorre em vara cível no rito ordinário ou sumaríssimo. 

Cabe ao perito fornecer ao Juízo elementos técnicos de convicção para que 

o julgamento possa ser apreciado sem dúvidas da parte do Magistrado, 

formando-se, assim, um sistema proporcionador de dados para o convenci-

mento que gerará a decisão (sentença). Esta, em caso de recurso pela parte 

perdedora ou que acha que seus direitos não foram suficientemente atendi-

dos, pode apelar para a 2ª instância (Tribunal de Justiça/desembargadores), 

que decidirá em colegiado sobre a manutenção ou reforma da sentença de 

1ª instância.

Apresentaremos a seguir dois casos em que participamos, um na esfera 

judicial como perito (o incêndio do Hotel Nacional Rio, em 27 de novembro 

de 1977) e outro na esfera administrativo-profissional como conselheiro dire-

tor do CREA-RJ e membro da Comissão instituída pela Presidência daquele 

conselho para apuração das responsabilidades pelo colapso estrutural sob o 

ponto de vista profissional (desabamento do edifício Saint-Marie, em Niterói, 

em 1º de setembro de 1982).

12.1.1 O incêndio do teatro do Hotel Nacional Rio
Em 17 de dezembro de 1961 ocorreu a maior tragédia em termos de incêndio 

com mortes no Brasil: o incêndio do Gran Circo Norte-americano em Nite-

rói, quando faleceram nos dois primeiros dias mais de 400 pessoas, e tantas 

outras foram mutiladas pela ação do fogo. Cenas dantescas viveu a cidade 

onde nascemos e vivemos e que foram por nós presenciadas.
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13
A perícia judicial: histórico, 
importância e tipos de perícias 
no processo cível

13.1 A perícia
A perícia, tal como a conhecemos, vem a ser o meio pelo qual, no bojo do 

processo, pessoas qualificadas verificam fatos que interessam à decisão da 

causa, levando ao juiz o seu respectivo parecer. No Código de Processo Civil, é 

uma das “provas específicas”, e pode ser de três espécies:

•	 Exame: é a inspeção sobre coisas, pessoas ou documentos, para veri-

ficação de qualquer fato ou circunstância que tenha interesse para a 

solução do litígio.

•	 Vistoria: é a mesma inspeção do exame, mas quando realizada sobre 

bens imóveis.

•	 Avaliação (ou arbitramento): é a apuração de valor, em espécie, de 

coisas, direitos e obrigações em litígio.

Além disso, as perícias podem ser judiciais, quando realizadas dentro 

do processo por determinação do juiz, ou extrajudiciais, quando realizadas 

fora do processo por iniciativa dos interessados.

Esse procedimento surgiu na Antiguidade. Os antigos povos orientais 

já apresentavam vestígios desse tipo de prova, ainda que muito vagos. Após 

a autocomposição e a tutela, no Direito dos povos mais atrasados houve um 

sistema de patriarcado, com clãs, e depois reinados, nos quais o rei era abso-

luto e exercia o papel de magistrado, sem recorrer a ninguém, decidindo de 

modo soberano e nem sempre sobre questões das quais tinha pleno conhe-

cimento, do que resultavam injustiças. Assim, com o passar dos anos e a 

complexidade das questões, os reis sentiram necessidade de colaboração de 

pessoas habilitadas e com pleno conhecimento em assuntos específicos para 

auxiliá-los na solução dos litígios.

Surgia, então, a perícia conhecida entre os egípcios, hebreus, judeus 

e, posteriormente, romanos. Na república romana, com dupla jurisdição, o 

magistrado in jure indicaria a causa e, na outra fase, in judicium, poderia ele 

recorrer a técnicos.
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14 Aplicação das redes 
neurais artificiais

14.1 Metodologia das redes neurais artificiais
As redes neurais artificiais (RNAs) é uma ferramenta relativamente recente 

para aplicação na Engenharia de Avaliações. No Brasil, alguns pesquisadores 

a ela têm se dedicado, entre os quais destacamos o engenheiro civil e mecâ-

nico Antonio Pelli Neto (Pelli, 2004; Pelli; Braga, 2005; Pelli, Zarate, 2003), a 

quem apresentamos nossos agradecimentos por sua contribuição na confec-

ção deste capítulo, no qual procederemos à avaliação de imóveis urbanos 

empregando as RNAs. 

O critério adotado é o método comparativo de dados de mercado, com 

os elementos de investigação tratados pela técnica das RNAs, a qual consiste 

na dedução da expressão algébrica não linear por meio de inferência não 

paramétrica, que representa a formação do preço de mercado.

O presente trabalho irá implementar as RNAs, observar seu compor-

tamento e apresentar uma comparação dos resultados obtidos com a 

regressão linear e os fatores de homogeneização, utilizando os mesmos 

dados descritos no Cap. 1. Esses dados foram introduzidos (tratados) em 

um dos mais completos e recomendados softwares para Engenharia de 

Avaliações, o SisReN (Sistema de Redes Neurais Artificiais e Regressão 

Linear Múltipla), desenvolvido pela equipe de especialistas da Pelli Siste-

mas Engenharia, empresa especializada em Engenharia de Avaliações 

com sede em Belo Horizonte (MG), coordenada pelo diretor Eng. Antonio 

Pelli Neto.

O objetivo final deste capítulo é demonstrar a aplicabilidade das RNAs 

na Engenharia de Avaliações, sem ter a pretensão de esgotar os assuntos 

teóricos relativos a essa metodologia.

14.2 O que são as redes neurais artificiais?
As redes neurais artificiais constituem um novo paradigma para o processa-

mento de informações, inspirado na forma como os sistemas de neurônios 
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15 Exemplos práticos de 
avaliações imobiliárias

Ao longo de sua brilhante carreira profissional como Perito e Avaliador, o 

Professor e Engenheiro Sérgio Antonio Abunahman muitas vezes reali-

zava trabalhos em conjunto com alguns colegas e amigos – seus parceiros 

profissionais.

Não seria possível registrar aqui todos os seus parceiros, devido à 

quantidade quase incomensurável de trabalhos realizados. Dessa forma, 

selecionamos 3 (três) laudos elaborados em conjunto, sempre sob sua orien-

tação e supervisão, que esperamos serem úteis para os leitores.

Por questões editoriais, foram suprimidas fotografias, croquis, tabelas, 

plantas e outros elementos porventura utilizados nos laudos que são tão 

somente citados em “anexos”.

15.1 Avaliação locativa de uma loja pelo método comparativo 
direto de dados de mercado (MCDDM)

LAUDO DE AVALIAÇÃO
Solicitante: a Proprietária

Objeto: Loja B, situada na Rua Sete de Setembro nº 48 – Centro – Rio de Janeiro, 

RJ

Objetivo: determinação do atual valor de locação

Data-base: outubro de 2019

Peritos avaliadores:

Eng. Sérgio Antonio Abunahman – CREA-RJ nº 1.445-D

Eng. Salvador José Bailuni – CREA-RJ nº 46.8725-D

Eng. Bruno Bailuni Cavalheiro – CREA-RJ nº 2006103298 

Eng.ª Caroline Elias Bailuni – CREA-RJ nº 2014104807
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Anexos
9.1 Croqui de localização

9.2 Documentação fotográfica

9.3 Tabela para distribuição de Student

9.4 Tabela do critério de Chauvenet

9.5 Tabela do critério de Heidecke

9.6 Documentação compulsada

9.7 Anotação de responsabilidade técnica (ART)

9.8 Planta baixa do imóvel avaliando

9.9 Currículos dos peritos avaliadores

15.2 Laudo para compra/venda de um edifício comercial pelos 
métodos comparativo e evolutivo

LAUDO DE AVALIAÇÃO
Imóvel: Edifício da Bolsa de Valores – Praça XV de Novembro nº 20 – Centro, RJ

Mês de referência: abril de 2012

Peritos avaliadores:

Eng. Sérgio Antonio Abunahman – CREA-RJ nº 1.445-D

Arq.a e Urb.a Simone Feigelson Deutsch – CAU-RJ nº A11475-8

Arq.a e Urb.a Luciana Deutsch – CAU-RJ nº A158132-5

1 Objetivo
O presente laudo tem por objetivo determinar o JUSTO VALOR DE MERCADO 

do imóvel situado na Praça XV de Novembro nº 20, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

O trabalho é referido a abril de 2012 e foi elaborado por solicitação da 

Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro.

2 Valor final encontrado
2.1 Pelo método comparativo

Vi-comparativo = R$ 464.000.000,00

(quatrocentos e sessenta e quatro milhões de reais)

2.2 Pelo método evolutivo

Vi-evolutivo = R$ 477.600.000,00

(quatrocentos e setenta e sete milhões e seiscentos mil reais)
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