Modelo de relatório de especialista sobre autenticidade de trabalho artístico–
versão 2019/1

Relatório de especialista sobre autenticidade de
trabalho artístico

Solicitante: _________________________________

___________________________
Cidade, mês, ano
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I-

Cliente e peça analisada

Esse relatório foi preparado a pedido do cliente ____________________,
proprietário da (peça analisada), que possui especificações conforme indicações
abaixo.

FICHA TÉCNICA
Suposta atribuição:
Título e data:
Técnica:
Medidas:
Assinatura:
Marcações:
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II – Qualificações do profissional

III – Objetivos do trabalho
Esse relatório visa trazer a opinião de especialista profissional, acima qualificado,
usando como critério nível de convicção sobre autenticidade do trabalho artístico
descrito acima.
O relatório não tem valor para determinação de preço ou afirmação de propriedade.
As análises realizadas, tiveram como finalidade ampliar os conhecimentos acerca do
objeto em questão.

IV – Informações consideradas para análise
Foi feito um levantamento, seguido de análise, de dados e informações pertinentes
ao objeto. Essas informações, assim como as datas de coleta e as fontes, são listadas
abaixo.

V – Metodologia

VI – Análises empreendidas
Abaixo são listadas as análises empreendidas e os propósitos pelos quais foram
empregadas.

VII – Conclusões sobre as análises

VIII – Considerações adicionais
É ressaltado que nenhum dos profissionais atuantes na confecção do relatório, são
proprietários ou possuem parcela de propriedade ou porcentagem sobre venda da
obra analisada.
Os profissionais não possuem interesse econômico, direto ou indireto, sobre os
resultados das análises empreendidas, outro que na categoria de pesquisador
independente contrato para esse serviço específico.
Todas os registros decorrentes da análise, incluindo o relatório, ficam arquivados
com o profissional responsável e a disposição do cliente.
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IX – Parecer
Baseado nas análises, informações e dados levantados, revisados e gerados, o
especialista considera...

________________________________________
Nome e assinatura do Profissional

_______________________________________________
Este Parecer Técnico-Pericial segue impresso em x (xis) folhas deste papel, numeradas de __ a
__, incluindo a capa, dele ficando o autor com cópia de igual teor.
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