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1. PROBLEMAS PATOLÓGICOS EM IMÓVEIS 

 

1.1 Existe projeto aprovado e habite-se do imóvel em litigio?  

 

1.2 Existe área ampliada no imóvel? Se sim, existe projeto aprovado desta 

área? 

 

1.3 Poderia o Sr. Perito descrever as benfeitorias do imóvel? 

 

1.4 Qual a idade aparente do imóvel? 

 

1.5 Indicar o zoneamento do imóvel, suas divisões, padrão de acabamentos e 

outros fatores físicos que são relevantes? 

 

1.6 Quanto ao projeto, a técnica empregada para a construção e os materiais 

aplicados no imóvel, poderia descrever o Sr. Perito se houve algum 

defeito em algum deles?  

 

1.7 O imóvel apresenta patologias? Se sim, quais são as possíveis causas? 

 

1.8 Existe risco de desabamento do imóvel, seja ele parcial ou total? 

 

1.9 Houve manutenção preventiva no imóvel? 

 

1.10 As patologias presentes prejudicam sua habitabilidade?  

 

1.11 Qual o custo médio para reparos dos itens para que imóvel restaure a 

solidez e habitabilidade? 
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2 PROBLEMAS EM PINTURAS 

 

2.1 Existe projeto de pintura? 

 

2.2 Qual a marca da tinta utilizada no edifício? 

 

2.3 Foi realizado algum controle de qualidade do material? 

 

2.4 Por qual motivo a pintura da fachada apresenta patologias? 

 

2.5 Quais as especificações do material aplicado na fachada do edifício? 

 

2.6 Qual a classe da tinta aplicada, fosca (econômica) ou brilhante (acetinada 

ou semibrilho)? 

 

2.7 A tinta aplicada no edifício atende a NBR 15079/2011? 

 

2.8 Poderia detalhar os procedimentos adotados para a pintura? 

 

2.9 Qual a data em que foi realizada a pintura do imóvel? 

 

2.10 Tendo em vista que o aparecimento de pequenas fissuras no revestimento 

externo representa uma ameaça à durabilidade do elemento de vedação, 

assim, pode-se afirmar categoricamente que as patologias encontradas na 

fachada do imóvel são apenas oriundas de problemas na pintura? Caso 

não seja, qual a causa do problema? 

 


