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Resumo: O presente artigo tem a intenção de refletir quanto as mudanças e influências do 
Código de Defesa do Consumidor e do Novo Código Civil, legislações recentes que estão 
colocando desafios para as empresas de construção civil, entre vários, destaca-se maiores 
exigências no tocante a qualidade e a questão de sobrevivência para uma clientela cada vez 
mais exigente, num mercado mais competitivo. Estas novas legislações vem causando 
mudanças profundas no mercado, impondo sanções penosas, que muitas vezes podem 
comprometer o futuro de uma empresa. Neste contexto, evidencia-se a ação e importância do 
engenheiro como profissional especialista em perícias e torna viável apresentar uma 
proposta de intervenção deste profissional de engenharia em um empreendimento de 
construção civil, sugerindo um nova opção de atuação profissional no programa de gestão de 
qualidade, uma vez que até então, o perito vem atuando na fase de processos judiciais. Tal 
proposta está consubstanciada em estudos quanto a legislação vigente, principalmente em 
relação a considerações sobre vícios e defeitos na construção civil, regulamentados no 
Código de Defesa do Consumidor e o Novo Código Civil. 
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1. Introdução 

O trabalho dos peritos, desde os primórdios da história, muito contribuíram para o 
Brasil. O magistrado paulista Celso Laet de Toledo César em palestra ministrada no 
Seminário de Perícias Judiciais organizado pelo IBAPE em 1977 relatou: 

O Brasil deve muito aos peritos judiciais, principalmente aos da antigüidade, que 
eram denominados de cartógrafos, mas que foram peritos valiosos em contendas 
internacionais. Bastaria relembrar que foi um cartógrafo francês, Levasseur, que 
serviu como perito do Brasil ou como consultor técnico do Barão do Rio Branco e 
que traçou  as coordenadas pelas quais um "antigo mapa das cortes" foi considerado 
pelo presidente Cleveland, dos Estados Unidos da América do Norte, com 
prevalente no litígio que tivemos com a Argentina, sobre o território das Missões. 
Nesse litígio, o Brasil adquiriu 30.221 quilômetros quadrados nos estados do Sul, 
que se tivessem sido perdidos hoje dividiria o país em dois, pois o Rio Grande do 
Sul estaria ligado ao restante por uma faixa de apenas 45 quilômetros de largura. 
Segundo Araújo Jorge, citado por Pedro Calmon em sua "História do Brasil" (Vol. 
6, pág. 2.042), faltou à Argentina o que sobejou a Rio Branco: auxílio técnico, dos 
arquivos, na erudição geográfica e histórica. 

Diversos acidentes em edificações, como a explosão do Shopping de Osasco, o 
desmoronamento de edifícios na cidade do Recife, Olinda (Conjunto Enseada de Serrambi), 
São José do Rio Preto (Edifício Itália), Rio de Janeiro (Palace II), São Paulo 
(desmoronamento da cobertura da Igreja Universal e do Supermercado Pão de Açúcar), entre 
outros, fatos que atingiram notoriedade nacional, merecem um questionamento quanto as 
responsabilidades, para a devida reparação material e moral. Necessitando para tal, de um 
longo e especifico trabalho pericial que objetive determinar as causas e conseqüentemente as 
responsabilidades, agregando valores ao trabalho pericial dos engenheiros e demandando de 
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profissionais especialistas capacitados a esclarecer as questões técnicas submetidas à 
apreciação pericial, sempre embasados em fundamentação científica. 

 

2. A relevância do perito engenheiro  

É necessário que o perito tenha exata noção do enquadramento e direcionamento 
jurídico que o resultado do seu trabalho - o laudo pericial - irá ter no contexto 
investigatório/judicial. Porém, em muitos situações, o perito não tem consciência da 
importância e conseqüências que as informações contidas em seu laudo irão ter no contexto 
de um processo judicial. Nota-se, ainda, entre os peritos, uma série de conceitos e abordagens 
diferentes do ponto de vista jurídico, permitindo observar inúmeras interpretações, algumas 
até equivocadas em relação aos fatos jurídicos/periciais. 

O artigo 157 do Código de Processo Penal - CPP diz que “o juiz formará sua 
convicção pela livre apreciação da prova”. Isso mostra que o juiz deverá considerar todo o 
contexto das provas carreadas para o processo judicial, sendo - no entanto - livre para escolher 
aquelas que julgar convincentes.  É claro que ele, em sua sentença, deverá discorrer em 
relação a  sua preferência. Portanto, conclui-se que não há hierarquia de provas, todas em 
princípio, tem o mesmo valor. Segundo Espindula (1996) ao longo de muitos anos é que a 
prova pericial acabou tendo prevalência sobre as demais, podendo-se explicar essa preferência 
em função da prova pericial ser produzida a partir de fundamentação científica, enquanto que 
as chamadas provas subjetivas dependem do testemunho ou interpretação de pessoas, 
podendo ocorrer uma série de erros, desde a simples falta de capacidade da pessoa em relatar 
determinado fato, até a situação de má fé, onde exista a intenção de distorcer os fatos para não 
se chegar à verdade. 

Inteligentemente, também está previsto no artigo 182 do CPP, que “o juiz não ficará 
adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”. Sem dúvida, já em 
1941 o legislador anteviu a importância da prova científica, pois mesmo prevendo no artigo 
157 que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova", deixa claro no texto 
que o laudo não deverá ser apreciado como uma verdade absoluta (ESPINDULA, 1996) . 
Mais uma vez nota-se a importância da prova científica, tamanha foi a preocupação do 
legislador em criar mecanismos para que o laudo não fosse usado exclusivamente, em 
detrimento de outros meios de prova. Portanto, surgem duas preocupações básicas. Primeiro, 
quanto a importância de reunir o maior número de provas possível acerca de qualquer delito, 
seja ela objetiva (científica) ou subjetiva (empírica), a fim de que o juiz tenha o maior número 
de informações e, com isso, formar a sua convicção com total segurança. E, segundo, a falta 
de estrutura dos órgãos periciais e de profissionais especialistas nesta pasta, que - àquela 
época - não tinham condições de atender a todas as perícias. 

Imagina-se, portanto, como deveria ser a perícia em 1941. Certamente, quase 
inexistente do ponto de vista estrutural. Não obstante, mesmo com toda essa falta de estrutura, 
já naquela época (1941) foi reservada tamanha importância para a perícia no contexto 
investigatório e processual. Tal  importância é tamanha que o CPP vai mais além, quando 
trata das NULIDADES, prevendo em seu artigo 564, inciso III, alínea “b” , que “a nulidade 
ocorrerá nos seguintes casos: ... por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: ... o exame 
do corpo de delito nos crimes que deixem vestígios,...” .(grifo nosso) Embora cita-se o Código 
de Processo Penal, analogamente, evidencia-se a relevância do laudo pericial para quaisquer 
processos (cívil, trabalhista, tributário, etc), demonstrado por todos estes dispositivos legais. 
Chegar ao ponto de dizer que um processo criminal poderá ter atos nulos por conta da falta do 
laudo pericial, é ressaltar sobremaneira a sua necessidade e importância no conjunto de 
provas. Analogamente, para os processos cíveis pode-se considerar o mesmo princípio.  
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Pode-se ressaltar que, desde a edição do CPP, em 1941,  tamanha importância foi 
reservada à perícia,  e hoje, espera-se com os avanços da ciência e tecnologia a intervenção de 
profissionais peritos com capacidade técnica especifica para desenvolverem perícias a altura 
de sua importância nos processos judiciais.Um exemplo de relevância ao trabalho do perito 
engenheiro pode ser constatada na sentença do Processo 15.103/93 da 29ª Vara Cível da 
Comarca do Rio de Janeiro, uma ação de indenização por danos causados por vazamentos e 
infiltrações provocados por defeitos na construção do prédio, ajuizada contra a incorporadora 
do edifício, onde o Juiz de Direito André Côrtes Vieira Lopes, elaborou a seguinte Sentença:- 

O perito judicial, em seu bem elaborado laudo, procedeu a minucioso 
levantamento dos defeitos apresentados na unidade autônoma do espólio-
autor e concluiu (fls.117 apenso) que os problemas existentes no imóvel da 
lide são pertinentes as infiltrações (falha de impermeabilização), reparos 
efetuados no piso do duplex (conseqüentemente afetando a 
impermeabilização eventualmente existente), existência de algumas trincas 
em paredes que não chegam a ser expressivas e a contra indicação, a 
nosso ver, de emendas de tubulação de PVC com de cobre (instalação 
hidráulica da piscina). Conclusão essa mais tarde ratificada (fls. 272/273) 
ao prestar esclarecimentos às partes. Desta vez, o Sr. Perito foi enfático ao 
responder os quesitos IV e V dos autores, atribuindo a vícios de construção 
a baixa qualidade da liga metálica de cobre da tubulação, as infiltrações 
em diversos apartamentos do prédio, a inundação do terraço face à 
insuficiência de escoamento das águas pluviais, o rompimento de 
tubulação de piscina, o rompimento da coluna d’água de banheiros.  
O próprio assistente técnico da incorporadora, ao admitir a ocorrência de 
infiltração ativa proveniente da cobertura, o rompimento de canalização 
de cobre e fissuras oriundas da acomodação da estrutura (fls.136 apenso), 
não é capaz de convencer que tais fatos se deram por causa outra que a 
caracterizada por vício de construção. E a crítica perde a seriedade 
quando imputa à má qualidade da água fornecida pela CEDAE a origem 
dos danos.  
Dentro desse quadro, não há como se afastar a responsabilidade da 
incorporadora e da construtora pelos defeitos encontrados (fls. 299 e 
314/317). (grifos nosso) 

 

2.1 Código de Defesa do Consumidor 

O Código de Defesa do Consumidor – CDC – Lei 8078, entrou em vigor em 
11/03/1991 e mudou profundamente as relações consumidores/fornecedores, inclusive na 
construção civil, alterando alguns prazos de reclamação e prescrição e explicitando que os 
prazos de garantia contratuais se somam aos prazos de garantia legais, mas sem revogar o 
Código Civil. Conforme seu artigo 1º “é de ordem pública”, indicando que suas disposições 
não podem ser alteradas por cláusulas contratuais, que seriam considerações nulas. O CDC 
prevê a responsabilidade do construtor nas 3 fases do empreendimento: 
1ª - na fase de projeto, quando os vícios previsíveis podem ser evitados; 
2ª - na fase de fabricação ou execução, quando outros vícios imprevistos podem e devem ser 
contornados; 
3ª - na fase pós-ocupação, dentro do prazo de garantia, dentro do qual é de se esperar 
desempenho da obra correspondente ao prometido, e onde informações ou instruções 
adequadas podem evitar o aparecimento de novos problemas. 

Segundo Grandiski (2003):- 

Essas responsabilidades mostram a abrangência multidisciplinar do CDC, que inova 
na criação de um microsistema jurídico envolvendo as áreas cível, comercial, 
administrativa, processual civil e penal e de direito penal, visando a facilitação da 
aplicação da justiça aos casos individuais (PROCON, JUIZADOS ESPECIAIS 
CÍVEIS, promotorias nas cidades do interior) assim como nos coletivos (interesses 
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individuais homogêneos de origem comum, ou interesses difusos, com número 
indefinido de titulares, como por exemplo nas cláusulas abusivas, publicidade, etc.). 

 

2.2 Distinção entre vícios e defeitos no CDC: 

As falhas construtivas no Código de Defesa do Consumidor distinguem os vícios, 
defeitos e danos deles decorrentes e estão adiante resumidas, Grandiski (2003)define: 

DEFEITO - de acordo com o  artigo 12 § 1º do CDC,  a palavra defeito passa a 
caracterizar um tipo especial de falha ou anomalia, que afeta ou ameaça afetar a 
saúde ou segurança do consumidor (risco potencial). Portanto, o defeito é um vício 
acrescido de uma coisa extrínseca, que causa um dano maior que simplesmente o 
mau funcionamento. 

A NBR 13752/96 define DANO E VÍCIO COMO:- 

VÍCIOS:- Anomalias que afetam o desempenho de produtos ou serviços, ou os 
tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos 
materiais ao consumidor. Podem decorrer de falha de projeto, ou da execução, ou 
ainda da informação defeituosa sobre sua utilização ou manutenção. 
DANO:- Ofensa ou diminuição do patrimônio moral ou material de alguém, 
resultante de delito extracontratual ou decorrente de instituição de servidão. No 
Código de Defesa do Consumidor, são as conseqüências dos vícios e defeitos do 
produto ou serviço. 

Temos notícias de defeitos na construção civil que afetam a incolumidade físico-
psíquica do consumidor e de terceiros, como por exemplo, os casos de obras que desabam, 
e/ou suas artes e componentes, como marquises, forros, pontaletes, caibros, martelos, etc, que 
ocorreram causando lesões ou mortes ; canos de esgoto mal instalados que contaminam a 
caixa d’água, podendo causar doenças, etc. 

São classificados como defeitos os que podem afetar a saúde do consumidor, como os 
pisos escorregadios ou irregulares ou que se tornam escorregadios quando molhados, degraus 
com alturas não uniformes, mal sinalizados em pisos e calçadas, vidros não laminados 
passíveis de rompimento, iluminação insuficiente ou falta de sinalização que possibilitem 
quedas ou acidentes, falta de advertência quanto à manipulação de produtos químicos (ácido 
muriático, soda cáustica, tintas, solventes, etc), falhas construtivas de grande porte, que 
permitam infiltração de água, com formação de fungos e mofo, resultando numa edificação 
inabitável, etc. 
 

2.3  Da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço 

Os artigos 12 a 17 do CDC constituem a Seção II – DA RESPONSABILIDADE 
PELO FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO, dizem respeito à proteção e segurança do 
consumidor (danos causados pelo produto ou serviço). O Código de Defesa do Consumidor 
abandonou a teoria da culpa, adotada pelo Código Civil, para aceitar a teoria do risco 
(responsabilidade objetiva) aplicável aos construtores, nos casos dos defeitos (falhas que 
afetam ou ameaçam afetar a segurança do consumidor). No texto do art. 12 (Seção II – que 
trata dos defeitos), consta literalmente que: 

O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 
construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento 
de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos. 
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Simplificando, nas relações de consumo envolvendo defeitos não há necessidade de 
provar a culpa do construtor, basta provar que existem os danos causados pela falha 
construtiva, causando um prejuízo à sua saúde (defeito) e que existe um nexo de causalidade 
entre construção e esses danos para que o executante (construtor ou construtora) seja 
condenado. Porém, se for provado que a origem do problema foi provocada por terceiros a  
responsabilidade poderá ser  abrandada, como por exemplo:- outra obra ao lado, fazendo 
rebaixamento de lençol freático, que deu origem ao risco de desabamento. Entretanto, quando 
não ficar provado esse nexo de causalidade, evidentemente a responsabilidade da construtora 
ou do construtor não pode prosperar, como decidiu o min. Waldemar Zveiter do STJ em 
decisão monocrática emitida no agravo 289278/MG (2000/0014221-2)  em 05/05/2000 com a 
seguinte ementa (apud GRANDISK, 2003): 

Ação de Indenização. Responsabilidade objetiva do construtor. Relação de causa e 
efeito entre o dano e a construção defeituosa. Prova. Imperiosidade. Imprescindível 
que se evidencie a relação de causa e efeito entre o defeito de edificação e o dano 
sofrido pela parte, a teor do art. 12, caput, da Lei nº 8.078/90, sob pena de se afastar 
a responsabilidade objetiva da construtora, nos termos do § 3º da referenciada 
legislação, principalmente se não se apresentam, no caso concreto, os requisitos 
necessários a que se estabeleça  a inversão dos ônus da prova, consoante as 
disposições do art. 6º, VIII, do referenciado texto legal. Recurso adesivo provido, 
restando prejudicada a apreciação do apelo. 

Portanto, recomenda-se que, o comprador de imóveis deve receber plantas corretas, 
pois quaisquer conseqüências de indicações incorretas, tais como furos acidentais em canos de 
água quente, que venha a queimar o consumidor (afetando sua saúde), não indicados nas 
plantas fornecidas ao comprador, serão atribuídas ao construtor. Aqui também se pode ver a 
importância da redação do “Manual do Proprietário” do qual deve constar essa advertência. 

Adiante, estão descritos os parágrafos 1 a 3 do Art. 12 do CDC: 

CDC Art. 12 – Parágrafo 1. – O produto é defeituoso quando não oferece a 
segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as 
circunstâncias relevantes, entre as quais: 
I – sua apresentação; 
II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
III – a época em que foi colocado em circulação. 
Parágrafo 2. – O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor 
qualidade ter sido colocado no mercado. 
Parágrafo 3. – O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será 
responsabilizado quando provar: 
I – que não colocou o produto no mercado; 
II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 
III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

 

2.4 Três únicas formas de exclusão de responsabilidade nos casos de defeito 

As hipóteses de isenção de responsabilidade do fornecedor citadas no parágrafo 3 do 
Art. 12 do CDC esclarece que os legisladores não tinham a intenção de transformar as regras 
do CDC em "direito absoluto". Por outro lado, é preocupante o fato de serem apenas três as 
exceções previstas, portanto, nenhuma outra isentará da responsabilidade o construtor, nos 
casos que afetem a segurança do consumidor. Entretanto, em outras circunstâncias, o CDC 
prevê a possibilidade de aplicação de outras hipóteses, como consta explicitamente dos artigos 
39 (“É vedado, ... dentre outras práticas abusivas...”) e 51 (“São nulas de pleno direito, entre 
outras, as cláusulas contratuais...”). Se a culpa não for exclusiva do consumidor, pode-se 
concluir que teria havido culpa concorrente do fornecedor e, neste caso, mesmo que essa 
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culpa seja por simples omissão de advertência no Manual do Proprietário, mesmo assim, o 
fornecedor será responsabilizado, embora essa responsabilidade possa ser abrandada. 

Exemplo típico é a do construtor que seria condenado pelos danos causados ao 
consumidor pela explosão de aquecedor de acumulação de água, pelo acionamento de sua 
resistência elétrica sem que ele esteja cheio d`água (na ligação inicial ou logo após a falta 
d`água ou após eventual reforma). Assim, o ar acumulado no aquecedor esquenta, 
aumentando de volume, como numa panela de pressão. Nesse caso, o consumidor deve ser 
advertido previamente desta possibilidade no Manual do Proprietário. Se não constar tal 
advertência, haveria culpa concorrente do construtor, que seria responsabilizado e punido por 
isso. 

O comerciante tem responsabilidade pelo produto que fornecer, que venha a causar 
danos à saúde do consumidor, se o seu fabricante não puder ser identificado, conforme está 
citado no Art. 13 do CDC:- 

 CDC Art. 13 - O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo 
anterior, quando: 
I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser 
identificados; 
II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, 
construtor ou importador; 
III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 

Por exemplo, está proibido de fornecer aço estrutural de bitola superior a 10 mm com 
mossas ou saliências, que não tenha estampada em alto relevo, ao longo de sua superfície, a 
marca do fabricante e sua classe, conforme exige a NBR 7480, cujo uso poderia causar danos 
ao consumidor. No caso de utilização de aço de procedência desconhecida, sem a marca do 
fabricante e sua classe em relevo, desobedecendo à norma, pode comprometer o construtor, 
que deveria ter fiscalizado se o material colocado na obra atende as normas. 

CDC Parágrafo único do art. 13 – Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado 
poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua 
participação na causação do evento danoso. 

A propósito deste parágrafo e visando evitar que o consumidor fosse prejudicado com 
a demora na denunciação da lide (chamamento à autoria de outrem), o art. 88 do CDC veda 
expressamente esta possibilidade: 

Na hipótese do art. 13 parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser 
ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos 
mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 

Entretanto, nos casos de prestação de serviços essa impossibilidade de “chamamento à 
lide” não é aplicável, conforme se vê neste agravo do RGS (apud GRANDISK, 2003): 

Agravo de Instrumento nº 70000454603 - 6ª Câmara Cível - Regime de Exceção - 
Porto Alegre: 
Denunciação da lide. Possibilidade. Prestação de serviços. Modalidade de 
intervenção de terceiros possível no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, 
quando se trata de atividade que não seja produção, comercialização e importação de 
produtos, em que há expressa vedação legal. Exegese combinada dos arts. 12, 13 e 
88 da Lei nº 8.078/90. Agravo provido. 

No caso de fornecimento de produtos “in natura”, tais como pedra e areia, por 
exemplo, a responsabilidade do fornecedor imediato (lojista por exemplo) poderá ser 
considerada exclusiva, se não puder ser identificado claramente o produtor, conforme Art. 18 
e §5 do CDC:- 

CDC Art. 18. – Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 
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impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 
assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 
variações decorrentes de sua natureza, podendo do consumidor exigir a substituição  
das partes viciadas. 
§5° - No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o 
consumidor e fornecedor imediato, exceto quanto identificado claramente seu 
produtor. 

 

2.5  Defeitos na prestação de serviços 

O Art. 14  do CDC cita:  

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos. 
Parágrafo 1. – O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias 
relevantes, entre as quais: 
I – o modo de seu fornecimento; 
II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
III – a época em que foi fornecido. 
Parágrafo 2. – O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas 
técnicas. 
Parágrafo 3. – O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 
I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Devemos atentar que nem o caso fortuito e o de força maior foram incluídos nos itens 
excludentes da responsabilidade na prestação de serviços. Os detalhes conceituais estão no 
item seguinte. A gravidade deste fato evidencia-se, por exemplo, no caso de perdas de prazo 
de execução de fundações ou pinturas externas, afetadas por chuva contínua. 
 

2.6 Defeitos de construção  

O Código Civil de 2002 garante ao consumidor seu direito de pleitear junto às 
incorporadoras e construtoras as devidas reparações de danos decorrentes de vícios e defeitos 
da construção de suas unidades e das áreas comuns dos prédios, mesmo após seis meses de 
sua ocorrência e conhecimento. Segundo Grandiski (2003), a lei em vigor manteve o prazo de 
cinco anos de garantia. E de forma análoga ao disposto no parágrafo único do artigo 618 do 
Novo Código Civil, em vigor, aparecendo o vício ou defeito, o proprietário do imóvel (área 
privativa) ou síndico (área comum) deverá propor a ação contra o incorporador/construtor em 
180 dias a partir do conhecimento da existência de um vício ou defeito, sob pena de 
decadência. No entanto, não explicita qual seria a ação proposta sob pena de perda deste 
direito. 

 

2.7 Prazo de garantia de 5 anos para solidez e segurança: 

No art. 1245 do Novo Código Civil, o prazo de garantia para solidez e segurança na 
construção civil será mantido em 5 anos, no NCC o art. 618 simplesmente reproduz o art. 
1245 do CC, acrescido da palavra “irredutível” e eliminando a possibilidade de isenção de 
responsabilidade quanto ao solo. Entretanto, conforme regulamenta o Parágrafo Único do 
mesmo artigo, surgindo o vício ou o defeito, o dono da obra tem prazo máximo de 6 meses 
para reclamar após seu surgimento: 
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NCC Art. 618 – “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construção 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo 
irredutível  de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo.” (grifo nosso) 
Parágrafo Único – “Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que 
não propuser a ação contra o empreiteiro, nos seis meses seguintes ao aparecimento 
do vício ou defeito. 

Porém, se a feita a reclamação, se a mesma não for atendida, o reclamante terá prazo 
de prescrição máximo de 10 anos para promover a respectiva ação contra o construtor. 
Segundo Grandiski ( 2003),  convém ressaltar que:- 
a. o prazo máximo de prescrição de 10 anos, substitui os 20 anos para prédios entregues a 
partir de 11/01/2003; 
b. se a falha estrutural ou muito grave aparecer dentro dos cincos anos de garantia, previstos 
no art. 618 do NCC, presume-se a culpa do construtor; 
c. se surgir após o prazo de cinco anos, a culpa do construtor não pode ser presumida, deve-
se prová-la através de perícia judicial; 

Pode-se considerar estas interpretações como provisória, pois o NCC é uma legislação 
nova e seu texto estará sujeito a sofrer muitas modificações.  
 

3. Discussão e conclusão 

Valendo-se do exposto neste artigo, recomenda-se ao empreendedor estabelecer metas 
priorizando o fator qualidade na construção civil, deixando se ser uma simples fiscalização de 
um processo.  

Nos litígios,  a falta de comprovação das anomalias em componentes construtivos, 
podem apresentar dificuldades para análise e conclusão judicial. Entretanto, vivencia-se o 
contrário quando nos processos tiverem laudos de peritos engenheiros, com competência para 
precisar patologias, danos, defeitos, etc, em variados graus de intensidade e através de uma 
metodologia pericial, que poderá consistir num exame visual como no recalculo do projeto 
estrutural ou até de sofisticados análises laboratoriais. Neste Contexto, pode-se enfatizar que a 
perícia de engenharia além de cooperar em processos judiciais, atinge um patamar de suma 
importância como ferramenta indispensável na gestão da qualidade de um empreendimento, 
devendo estar presente em todas as fases do processo construtivo. Valendo-se de um sistema 
de gerenciamento único e permanente, explicitando métodos de controle de qualidade em 
todas as fases do empreendimento. 
 Considerando-se que a construção civil  pode ser comparada a uma fábrica móvel, que 
produz produtos específicos e em locais variados (GOMIDE, 2003). Sugere-se um controle de 
qualidade em todas as fases construtivas, valendo-se do profissional de engenharia com 
especialização em perícias que coordene e gerencie as fases do empreendimento, que podem 
ser resumidas nas atividades de planejamento, projeto e execução. 
FASE DE PLANEJAMENTO: 
a. Análise técnica e econômica da proposta em estudo, baseando-se no conhecimento das 
características de localização, acesso, melhoramentos públicos e específicos, topografia, solo, 
etc. 
FASE DE PROJETO: 
a. Mais importante para a qualidade do empreendimento, onde se estabelece os parâmetros 
de utilização, estética, conjunto, segurança, manutenção e outros.  Deve-se ter pleno 
conhecimento dos objetivos e características da proposta definida no planejamento e detalhar 
as especificações técnicas dos materiais, projetos e serviços, produzindo um inventário de 
toda a obra.  
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b. Merece especial atenção por ser a fase de projeto a responsável por grande parte dos 
problemas de qualidade na construção civil. 
FASE DE EXECUÇÃO: 
a. A mais complexa e longa, pois envolve mão-de-obra, matérias-primas e métodos 
construtivos, todos imprescindíveis para garantir a qualidade da obra.  
b. Valendo-se de vistorias de acompanhamento da obra, elaboração de laudos técnicos 
contendo descrição e ilustração fotográfica dos materiais e serviços. 
c. Desenvolvendo-se o proposto, o empreendimento possuirá uma documentação 
permanente, um laudo técnico que juntamente com o projeto e livro de ocorrência da obra 
substanciará dados técnicos para elaboração do Manual do Proprietário  e o Certificado de 
Entrega da  Obra, que deverão ser fornecida ao proprietário.  
d. Além de colaboração na gestão de qualidade, auxilia excessivamente na eventualidade de 
envolvimento do empreendimento em um litígio, atendendo portanto, as exigências legais, 
uma vez que  o Código de Defesa do Consumidor é claro no tocante à inversão do ônus da 
prova e a comprovação da qualidade da obra. Contudo, extrapola-se o aspecto técnico, 
evidenciando a relevância dos trabalhos periciais e ao profissional especialista em programa 
de qualidade de serviços. 
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