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ATA DE REUNIÃO 
 

Título da Atividade Reunião LAUDOS PERICIAIS 

 

ATA número 2 

Data 05/11/2020 

Local Videoconferência 

Início 17h30 

Término 19h20 

Duração 1h50 

 
 
1. Participantes: 

 Cirlene Mendes da Silva 

 Gustavo Bortoleto Martins 

 Maurício Antonio de Souza 

 

 

2. Pauta da Reunião (itens principais): 

a) Apresentação do capítulo 6 do Regimento das Câmaras Técnicas; 

b) Brainstorm de itens importantes da estrutura do trabalho (sumário); 

c) Estrutura do trabalho do Chervenko. 

 

 

3. Assuntos Tratados: 

a) Apresentação do capítulo 6 do Regimento das Câmaras Técnicas 

Prejudicada a apresentação devido a falta de quórum de pessoas que desconhecem o 

Regimento. 

Apresentar na próxima reunião. 

b) Brainstorm de itens importantes da estrutura do trabalho (sumário) 

A proposta do trabalho é este possuir o seguinte sumário preliminar (não 

necessariamente nesta ordem): 

INTRODUÇÃO 

ENCADEAMENTO LÓGICO DO LAUDO 

ESTRUTURA BÁSICA (Sumário, Preliminares (objetivo, finalidade, pressupostos, ressalvas, 

etc.), vistoria, desenvolvimento, resultados, conclusão, considerações finais, quesitos (se 

judicial), encerramento, apêndice, anexo) 

ATENDIMENTO NORMATIVO / LEGAL (ABNT, CPC) 

CARACTERÍSTICAS TEXTUAIS (clareza, coesão, objetividade, etc.) 

DICAS DE LINGUAGEM / FORMAS DE CITAÇÃO 

PROPOSTAS DE FORMATAÇÃO 

USO DE IMAGENS / FOTOGRAFIA 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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BIBLIOGRAFIA 

c) Estrutura do trabalho do Valmir Chervenko 

Verificando a estrutura do trabalho do colega Chervenko concluímos que grande parte 

deste foge do escopo do presente estudo definido pela diretoria do IBAPE/SP, tendo 

em vista abranger aspectos técnicos e profissionais inerentes à realização das 

perícias; por incluir definições das atividades periciais; por propor definições segundo 

normas regulamentadoras nacionais e internacionais; glossário de frases em latim; 

pronúncias orais; etc.. Sendo assim decidiu-se por não usa-lo como base de texto, 

mas como referência bibliográfica, como já exposto na reunião nº 1. 

 

 

4. DIVERSOS 

Gustavo chamou atenção da necessidade de termos colaboradores das diversas 

câmaras técnicas do IBAPESP, tendo em vista particularidades na estrutura de laudos 

das atividades periciais. 

Cirlene observou que outros trabalhos que estão sendo realizados pelo IBAPE/SP 

(Glossário, “cartilha” de Perícias Judiciais, uniformização dos trabalhos) auxiliarão na 

realização deste,  

Próxima reunião: 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

5. PRÓXIMAS AÇÕES 

Item Atividade Responsável Prazo 

1 
Chamamento para participação de 
colaboradores (câmaras técnicas) 

Cirlene 28/01/2021 

 

 

6. Fechamento da reunião 

Após a abertura da palavra aos presentes e debatidas e registradas nesta ATA as 

manifestações eu, Cirlene Mendes da Silva, Coordenadora do trabalho “Laudos 

Pericias – IBAPESP”, encerrei esta reunião. 

 

05/11/2020 

Arq. Cirlene Mendes da Silva 

Coordenadora trabalho “Laudos Periciais – IBAPESP” 


