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RESUMO 

 

A responsabilidade dos construtores por vícios e defeitos da construção, no Brasil, é 

uma questão complexa devido à falta de coerência do sistema legal e à sobreposição de várias 

normas, bem como em virtude da falta de clareza de algumas delas, resultando em um cenário 

crítico de insegurança jurídica, principalmente em relação aos prazos prescricionais e 

decadenciais aplicáveis. O objetivo do presente trabalho é esclarecer as controvérsias existentes 

que afetam tanto os profissionais que trabalham no setor da construção civil como os 

consumidores. A intenção é ir além do óbvio, traçando um paralelo com a lei e a doutrina 

estrangeiras. A responsabilidade dos construtores por defeitos de construção será analisada de 

acordo com o Código Civil brasileiro, considerando-se a disciplina da empreitada, dos vícios 

redibitórios e do inadimplemento. Em seguida, a questão será examinada no âmbito do Código 

de Defesa do Consumidor. Por fim, será abordado o tema dos vícios e defeitos da construção 

nos seguintes países: Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal, Austrália, Nova Zelândia e 

no Reino Unido. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade. Construtor. Solidez da construção. Segurança da 

construção. Vícios. Defeitos. 

  



ABSTRACT 

 

The responsibility of the builders for construction defects in Brazil is a complex issue 

due to the lack of coherence of the legal system, the superposition of several rules, and the lack 

of clarity of some of them, which result in a scenario of legal uncertainty, mainly on the 

limitations applicable. The objective of the present work is to clarify the existing controversies 

that affect both the construction industry professionals and its consumers. The intention is to 

go beyond the obvious, drawing a parallel with foreign law and doctrine. The liability of the 

builders for construction defects will be analyzed under the Brazilian Civil Code, facing the 

disciplines related to the work contract, the latent defects, and the breach of contract. Then, the 

issue will be analyzed within the scope of the Consumer Defense Code. Finally, the discipline 

of defects in constructions will be examined in the following countries: Germany, Spain, 

France, Italy, Portugal, Australia, New Zealand and in the United Kingdom. 

 

Keywords: Responsibility. Builder. Building solidity. Building safety. Defects.   
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INTRODUÇÃO 

A responsabilidade dos construtores pelos vícios e defeitos da construção é um tema 

complexo devido à falta de coerência do sistema legal, em razão da sobreposição de diversas 

normas e da falta de clareza de alguma delas, do que decorre um cenário crítico de insegurança 

jurídica, principalmente no que tange aos prazos decadenciais e prescricionais aplicáveis. O 

objetivo do presente trabalho é tentar aclarar as principais controvérsias existentes, que afetam 

tanto os profissionais que atuam no setor quanto os consumidores. 

Atualmente, o ramo da construção civil é permeado por diversas modelagens 

contratuais, tais como os contratos de engeneering, procurement, construction (EPC); built-to-

suit; turnkey; package deal; design & construct; projetos integrados; plant & design build, entre 

outros. Todavia não está no escopo do presente trabalho analisá-los um a um, tampouco 

explorar a fundo os diversos tipos de contratos de grandes obras ou de construção por 

administração, que a doutrina já cuidou de esmiuçar. O objetivo, na realidade, é examinar a 

responsabilidade do construtor por vícios e defeito da obra, qualquer que seja a modalidade de 

execução do serviço — a não ser que a diferenciação seja pertinente —, analisando 

principalmente os prazos prescricionais e decadenciais aplicáveis, com a ressalva de que não 

será abordada a matéria no âmbito das obras públicas, sob o regime jurídico dos contratos 

administrativos. Contudo, apenas para introduzir a matéria, no Capítulo 1, será feita uma sucinta 

exposição do contrato de construção e as modalidades mais comuns: empreitada e contrato de 

construção por administração. 

O foco é tentar não se ater a temas clássicos a respeito da responsabilidade do construtor, 

mas se aprofundar nos pontos efetivamente polêmicos. Não obstante o presente trabalho 

também mencionar alguns aspectos tradicionais da matéria, principalmente nos capítulos 

iniciais, introdutórios do tema, o objetivo é ir além do óbvio, traçando um paralelo com a 

legislação e doutrina estrangeiras. 

Para se alcançar tal fim, primeiramente, no Capítulo 2, a matéria será analisada à luz do 

Código Civil, enfrentando as disciplinas referentes à empreitada, aos vícios redibitórios e ao 

inadimplemento. Em seguida, no Capítulo 3, a questão será analisada no âmbito do Código de 

Defesa do Consumidor, fazendo a distinção entre vício e defeito, bem como analisando sua 

aplicabilidade aos contratos de construção. Nos capítulos 4 e 5, serão abordadas as 
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responsabilidades, respectivamente, do incorporador e do dono do terreno. No Capítulo 6, 

teremos as conclusões parciais referentes ao direito pátrio, para então encaminhar a análise para 

o direito estrangeiro. No Capítulo 7, analisar-se-á a disciplina dos vícios e defeitos da 

construção nos seguintes países: Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal, Austrália, Nova 

Zelândia, bem como no Reino Unido. 

Destaque-se que, não obstante referências pontuais ao direito estrangeiro ao longo da 

exposição acerca do direito pátrio, optou-se por concentrar o exame das semelhanças e 

distinções no capítulo de Conclusão, juntamente com as considerações acerca de possíveis 

alterações legislativas. 
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1. PRECISÕES CONCEITUAIS 

1.1. Contrato de construção 

 

Apenas podem construir os engenheiros e os agrônomos devidamente habilitados e 

inscritos nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA), consoante os artigos 

2º e 55 a 59 da Lei n. 5.194/1966, que regula o exercício das aludidas profissões, bem como os 

arquitetos também inscritos no respectivo conselho, com restrições ao âmbito de atuação. O 

contrato referente a qualquer ramo de engenharia ou agronomia, inclusive para elaboração de 

projeto ou para execução de obra, é considerado nulo quando celebrado por entidade pública 

ou privada, pessoa física ou jurídica, não habilitada para tanto nos termos do art. 15 da lei 

mencionada. 

Com a edição da Lei n. 12.378/2010, foram criados o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos estados e do 

Distrito Federal (CAUs), de modo que o exercício da arquitetura deixou de ser regulado pelo 

Conselho Federal de Engenharia (CONFEA) e pelos CREAs, que mantiveram as mesmas 

siglas, a despeito de excluírem o termo “arquitetura” do nome por extenso. Com advento da 

referida lei, os arquitetos passaram a assinar Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), ao 

invés da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que permanece obrigatória para 

engenheiros e outros filiados ao CREA.  

Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou relacionado ao exercício 

de serviços de engenharia ou arquitetura está sujeito aos referidos registros, os quais garantem 

publicidade à sociedade acerca dos responsáveis pela obra e a prerrogativa de apenas 

profissionais habilitados e identificados atuarem no ramo. Conclui-se, portanto, que a lei busca 

afastar os leigos do exercício da atividade de construção civil, punindo o profissional habilitado 

que acobertar com seu nome, ou com a sua assinatura, o exercício ilegal da profissão.1 

O contrato de construção caracteriza-se como um ajuste para execução de obra 

específica, sob a direção do construtor, pessoa física ou jurídica, legalmente habilitada a 

construir, que deverá observar o projeto e aquilo que fora avençado com o proprietário. A lei e 

                                                 

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 238. 
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as normas administrativas não impõem requisitos formais ao contrato de construção; a 

observância aos seus ditames será confirmada na prática. 2 

Na clássica obra Keating on construction contracts, o contrato de construção é definido 

como qualquer contrato em que, por uma contrapartida, uma pessoa obriga-se a executar 

trabalhos de construção, que podem incluir o trabalho de edificação, engenharia, entre outros 

correlatos. O termo contempla dos trabalhos mais simples aos mais complexos.3 

No Código Civil alemão, o contrato de obra é definido como aquele por meio do qual o 

empreiteiro se obriga à realização da obra prometida e o dono da obra ao pagamento da 

remuneração combinada, cujo objeto pode ser não só a produção ou a alteração de uma coisa, 

mas também outro resultado a ser produzido por empreitada ou por prestação de serviços.4 

À míngua de uma regulamentação autônoma — recomendada por Hely Lopes Meireles5 

e por Marco Aurélio Viana6 — os contratos de construção estão sujeitos às disposições do 

Código Civil e, se referentes aos contratos de edificações em condomínio, também à Lei de 

Incorporações (Lei n. 4.591/1968, artigos 48 e ss.). Outrossim, caso se trate de relação de 

consumo, será aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 

No Brasil, não se segue a tradição anglo-saxônica de elaboração de contratos 

padronizados. Nos Estados Unidos, há famosos contratos do gênero elaborados pelas seguintes 

entidades: American Institute os Architects, Associated General Contractors of America, 

Construction Management Association of America e National Society of Professional 

Engineers.7 No Reino Unido, desde 1931, o Joint Contracts Tribunal produz formulários padrão 

para contratos, notas de orientação e modelos de documentação para uso da indústria de 

construção. O Institution of Civil Engeneers também publica seus modelos de contrato há 

                                                 

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 238. 
3 FUST STEPHEN et al. Keating on construction contracts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, 2006. p. 1-2. 
4 “BGB § 631 (Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag) (1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer 

zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer 

durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.” BGB § 631 (Obrigações típicas do contrato de 

obra) (1) Pelo contrato de obra, obriga-se o empreiteiro à realização da obra prometida e o dono da obra ao 

pagamento da remuneração combinada. (2) O objeto do contrato de obra pode ser não só a produção ou alteração 

de uma coisa, mas também outro resultado a ser produzido por empreitada ou por prestação de serviços (tradução 

nossa). 
5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 242. 
6 VIANA, Marco Aurélio. Contrato de construção e responsabilidade civil: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1981. p.1. 
7 CLOUGH, Richard H.; SEARS, Glenn A.; SEARS, S. Keoki. Construction contracting. 7th ed. Hoboken : 

Wiley & Sons, 2005. 
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décadas, sendo entre eles o mais utilizado o contrato padrão NEC3. Em contratações 

internacionais, é comum a utilização de formulários contratuais da Fédération Internationale 

des Ingénieurs-Conseils e pela International Chamber of Commerce.8 

Na Alemanha, há inclusive normatização de natureza privada para os contratos de 

construção, denominada Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (Regulamentos e 

Ordenações Contratuais para Obras de Construção), emitida pelo Deutsches Institut für 

Normung (Instituto Alemão para Normatização) em nome da Deutscher Vergabe- und 

Vertragsausschuss für Bauleistungen (Comissão Alemã para Adjudicação e Contratos). 

No Brasil, não é usual a padronização contratual privada. No país, os clássicos tipos 

contratuais continuam a ser a empreitada e a construção por administração, espécies do gênero 

contrato de construção,9 com suas diversas variáveis. 

O regime da empreitada é previsto não só nos artigos 610 a 626 do Código Civil, mas 

também nos artigos 55 a 57 da Lei de Incorporações. No âmbito do Código Civil de 1916, a 

empreitada já era um contrato legalmente tipificado, porém figurava no capítulo de locação, em 

virtude de sua classificação no direito romano.10 

O contrato de empreitada é definido como uma avença por meio da qual o empreiteiro, 

por si só ou com o auxílio de outros, obriga-se, sem subordinação ou dependência, a realizar 

trabalho para o dono da obra, com material próprio ou por este fornecido, pagando remuneração 

global ou proporcional ao trabalho realizado.11 Tal contrato é classificado como consensual, 

                                                 

8 FUST STEPHEN et al. Keating on construction contracts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, 2006. p. 7-8. 
9LEITE, Iolanda Moreira. Responsabilidade civil do construtor. In CAHALI, Yussef Said (Coord.). 

Responsabilidade civil: Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1984. p.126. 
10 “Espécie de locatio conductio era, no Direito Romano, a locatio operis faciendi, contrato hoje conhecido pelo 

nome de empreitada. Doutrina recente rejeita a orientação romanística, por entender que a empreitada não cabe no 

conceito de locação. Seus traços característicos imprimem-lhe a marca de um tipo irredutível à locatio. (...) A 

distinção era importante antes de o contrato de trabalho ter-se desprendido da locação de serviços. Os romanos 

haviam separado a locatio operum da locatio operis faciendi. A primeira gerava a obrigação de prestar serviço e a 

segunda, a promessa de fazer a obra.” GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio 

Junqueira de; MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007. p. 362-364. “Na locatio operis, o conductor – que deve observar as normas técnicas necessárias 

para que sua obra chegue a bom termo – se obriga, não ao trabalho, abstração feita do seu resultado, mas ao 

resultado final da obra a realizar; por isso, salvo se o contrato se celebrou tendo em vista as qualidades pessoais 

do conductor, ele não está obrigado a fazê-la pessoalmente. Mas a obra deve ser efetuada dentro do prazo previsto 

no contrato, ou, se nada tiver sido convencionado a respeito, no espaço de tempo que normalmente é preciso 

conclui-la. Quanto à responsabilidade do conductor relativamente à coisa recebida do locador, ele, em certas 

hipóteses (assim, se é tintureiro, ou alfaiate), responde, até, por custódia (vide nº207); nas outras, apenas por dolo 

e culpa em sentido estrito. Além disso, ele responde pelos danos decorrentes de imperícia profissional. Sua 

responsabilidade, porém, em regra (exceto caso de dolo), cessa no momento em que o locador, depois de examinar 

a obra, a aprova (adprobatio operis).” MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 14. ed. Ver. Corrig. E 

aum. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 539.  
11 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 281; 
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bilateral, comutativo, oneroso e não solene.12 Ainda que seja classificado também como de 

caráter pessoal, disso não decorre que a prestação seja personalíssima, de forma que é possível 

— e inerente à maioria dos contratos de construção — a execução da obra por terceiros que 

trabalhem para o construtor, porém este será responsável perante o dono da obra pelos atos que 

aqueles praticarem no exercício da atividade.  

O Código Civil prevê, no art. 626, que o contrato de empreitada não se extingue com a 

morte de qualquer das partes, salvo se a contratação tiver decorrido de qualidades pessoais do 

empreiteiro, ou seja, quando for celebrado intuitu personae.13 No entanto cabe a ressalva de 

que a obrigação técnico-artística será personalíssima, visto que a “técnica é uniforme e 

generalizada”, mas a arte é “diversificada e individualizada”.14 

Tendo em vista que o empreiteiro pode obrigar-se a fornecer os materiais e o trabalho 

ou somente este último, tem-se a clássica diferenciação entre o “empreiteiro de materiais e 

execução” e o “empreiteiro de lavor”.15 A própria lei brasileira diferencia os tipos de empreitada 

no âmbito dos artigos 610 a 613 do Código Civil. Em relação à empreita mista — materiais e 

mão de obra —, Silvio Rodrigues critica a tentativa de alguns autores de separá-la em prestação 

de serviço e compra e venda, porquanto haveria um desvirtuamento do contrato de empreitada, 

o que faria sentido quiçá para efeitos fiscais.16 Ainda que a empreitada com fornecimento de 

materiais se aproxime da compra e venda, dessa se diferencia porque a obrigação não é de dar,17 

mas sim de produzir, obligatio faciendi, visando a produção de um resultado.18 “Não há na 

empreitada com fornecimento de materiais, contrato misto. A alienação foi meio para o 

adimplemento do dever de fazer obra.”19 

                                                 

GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, Francisco Paulo de 

Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 362. 
12 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v. 3. p. 246. 
13 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 2ª parte, 39. ed. São 

Paulo: Saraiva 2012. v.5. p. 279. 
14 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 240. 
15 Ibid., p. 307. 
16 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v. 3. p. 250. 
17 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 281. 
18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais, 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 370. 
19 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 516. No mesmo sentido: PAIVA, Alfredo de Almeida. Aspectos do 

contrato de empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 17-18. 
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A empreitada não se confunde com o contrato de trabalho tampouco com o contrato de 

prestação de serviços, pois, a despeito de algumas similitudes, i) a “empreitada caracteriza-se 

nitidamente pela circunstância de considerar o resultado final, e não a atividade, como objeto 

da relação contratual”,20 ii) não há subordinação do empreiteiro ao dono da obra;21 e iii) o 

empreiteiro assume o risco do negócio.22 Para maior parte da doutrina,23 trata-se de obrigação 

de resultado, uma vez que, na empreitada, a obrigação é de conseguir objetivo certo e 

determinado, sem o qual haverá inadimplemento. Não basta ao construtor agir com prudência 

e diligência, os trabalhos de execução devem ser realizados de modo satisfatório, de maneira 

que a obra entregue seja sólida, segura e funcional.24 

Na visão de Pontes de Miranda, a empreitada não se limita à construção, “a obra pode 

consistir em criar o bem que se quer, ou em destruí-lo ou em modificá-lo”. É a criação de objeto 

corpóreo ou incorpóreo, incluindo a redação de livro, execução de concerto musical, pintura de 

retrato, entre outros. 25 O Código Civil, entretanto, trata “obra” como um bem corpóreo e, em 

alguns dispositivos (e.g. art. 618), deixa claro estar se referindo a obras de engenharia.26 Neste 

                                                 

20 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 503. No mesmo sentido: PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de 

Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, Responsabilidade civil. Atualizada por 

MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 281.; LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários 

ao Novo Código Civil: parte especial: das várias espécies de contratos - Art. 565 a 652. OLIVEIRA, Antonio 

Junqueira de (Coord.) São Paulo: Saraiva, 2003. v. 7. p. 243; SILVA, Clóvis V. do Couto. Contrato de 

engineering. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 81, n. 685. p. 29-40, 1992. 
21 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 281. 
22 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade, 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v. 3. p. 246; BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Da empreitada. Revista dos Tribunais, São Paulo, 

ano 96, v. 858, p. 82-102, abr.2007. p. 83; VIANA, Marco Aurélio. Contrato de construção e responsabilidade 

civil: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1981. p.13. 
23 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 387; 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 299; PORTO, Mário Moacyr. Da Responsabilidade Civil do Construtor. Revista 

Forense, Rio de Janeiro, p. 17 a 21, 1988; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 

10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 378; MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito das 

Obrigações, 2ª parte, 39. ed. 2012. v.5. p. 263; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos 

e Atos Unilaterais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 369; ZULIANI, Ênio Santarelli. Responsabilidade civil 

nos contratos de construção, empreitadas e incorporações. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Org.). 

Responsabilidade civil e sua repercussão nos tribunais. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 225. 
24 PORTO, Mário Moacyr. Da Responsabilidade Civil do Construtor. Revista Forense, Rio de Janeiro, p. 17 a 

21, 1988; GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, Francisco 

Paulo de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 364-365. 
25 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 503 e 512. 
26 LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Novo Código Civil: parte especial: das várias espécies de contratos 

- Art. 565 a 652. OLIVEIRA, Antonio Junqueira de (Coord.) São Paulo: Saraiva, 2003. v. 7. p. 247-248. 
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trabalho, trataremos apenas da empreitada de construção. Utilizaremos o termo “obra” em 

sentido amplo, abrangendo a que foi edificada e aquela à qual a primeira se incorpora, 

contemplando as atividades de construção, modificação ou reparação, que propiciem uma 

modificação substancial no bem.27 

Em relação ao contrato de construção por administração, também conhecido por “a 

preço de custo”, a sua disciplina consta dos artigos 58 a 62 da Lei de Incorporações, e a ele se 

aplicam subsidiariamente as regras sobre empreitada.28 Nessa modalidade de contratação, 

caberá ao construtor a execução de um projeto mediante remuneração fixa ou percentual sobre 

o custo da obra, cabendo ao proprietário a assunção de todos os riscos e custos do 

empreendimento. De qualquer forma, sempre subsistirá a responsabilidade do construtor sob o 

aspecto técnico, uma vez que o profissional não está sujeito a deliberações ilegais do dono da 

obra.29 

Conclui-se, portanto, que o construtor atualmente é um técnico e, independentemente 

de qual seja a modalidade de contratação, o proprietário não poderá obrigá-lo a executar a obra: 

i) em desacordo com as normas técnicas, ii) com materiais que não garantam a sua solidez ou 

iii) em desrespeito ao projeto aprovado pelo Poder Público,30 até porque, via de regra, o dono 

da obra (pessoa que ordena a realização da obra e paga o preço)31 é leigo e não caberia ao 

construtor atender aos seus caprichos e opiniões, afastando-se de suas responsabilidades 

profissionais.32 Além disso, independentemente do tipo contratual utilizado, cumprirá ao 

construtor exercer o trabalho de maneira satisfatória, prezando pela ausência de vícios e 

defeitos. 

 

  

                                                 

27 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 2ª 

reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 341-342. 
28 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais, 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 373. 
29 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 241-242. 
30 Ibid., p. 241.  
31 GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, Francisco Paulo 

de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 362. 
32 SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1964, v. 17. p. 352. 
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1.2. Definição de vícios e defeitos 

 

As palavras “vícios” e “defeitos” são utilizadas, em conjunto, nos artigos 441, 443, 568, 

614, 618 e 2.027 do Código Civil, sem que, contudo, sejam distinguidas entre si. No âmbito do 

art. 784, o código chega a tratá-las como sinônimos. O mesmo não ocorre no âmbito do Código 

de Defesa do Consumidor, que expressamente distinguiu os vícios dos defeitos, considerando 

vícios os problemas que tornam o bem ou o serviço impróprios ou inadequados ao consumo a 

que se destinam ou lhes diminuam o valor, afetando o equilíbrio econômico entre prestação e 

contraprestação (Seção II do CDC, art. 18 e ss.), e defeitos, as desconformidades relativas à 

ausência de segurança do produto ou do serviço em relação a que deles legitimamente se espera 

(Seção III do CDC, arts. 12 a 17), na mesma linha do art. 6º da Diretiva 85/374 da Comunidade 

Econômica Europeia.33 Dessa forma, antes do advento do CDC, não havia sentido em se 

distinguir vícios de defeitos. 

Na língua portuguesa, o termo “vício” é definido como: “grande defeito ou 

imperfeição”,34 “defeito físico ou moral; imperfeição grave”,35 “defeito capaz de incapacitar 

uma pessoa ou uma coisa para determinada atividade”.36 Por sua vez, a palavra “defeito” é 

definida como “falta de alguma coisa [...] vício”37 ou “mania, hábito prejudicial; vício”.38 

Portanto, se uma se define pela outra, trata-se de sinônimos. No entanto, com a diferenciação 

jurídica criada pelo CDC, quando se tratar de relação de consumo, é necessário distinguir as 

duas palavras, o que faremos apenas no Capítulo 3, que trata da responsabilidade do construtor 

no âmbito da referida legislação. No âmbito do Capítulo 2, que se segue ao presente, 

utilizaremos as duas palavras indistintamente, em virtude de a temática ser a responsabilidade 

do construtor nas relações de direito comum. 

  

                                                 

33 Diretiva 85/374/CEE do Conselho de 25.07.1985. Disponível em: < http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985L0374&from=PT>. Acesso em: 01.03.2017. 
34 FIGUEIREDO, Cândido de. Dicionário da Língua Portuguesa. 10. ed. Lisboa: Livraria Bertrand, 1949. v. 1. 

p. 1302. 
35 Dicionário Michaelis. Disponível em: < http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/vício/> . Acesso em: 05.10.2017. 
36 Dicionário Caldas Aulete Digital. Disponível em: < http://www.aulete.com.br/vício> Acesso em: 05.10.2017. 
37 FIGUEIREDO, Cândido de. Dicionário da Língua Portuguesa. 10. ed. Lisboa: Livraria Bertrand, 1949, v. 1. 

p. 802. 
38 Dicionário Caldas Aulete Digital. Disponível em: < http://www.aulete.com.br/vício> Acesso em: 05.10.2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985L0374&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985L0374&from=PT
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/vício/
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/vício/
http://www.aulete.com.br/vício
http://www.aulete.com.br/vício
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2. A RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR NO ÂMBITO DO CÓDIGO CIVIL 

2.1. Recebimento da obra 

 

Os artigos 615 e 616 do Código Civil de 2002, ambos localizados no capítulo “Da 

Empreitada”, possuem idênticas redações aos artigos 1.242 e 1.243 do Código Civil de 1916, e 

disciplinam as opções do dono da obra em face de vícios e defeitos aparentes.39 Com base nos 

referidos dispositivos, o dono da obra é obrigado a aceitá-la se concluída de acordo com o ajuste 

ou com o costume do lugar, sob pena de incorrer em mora, contudo poderá rejeitá-la ou recebê-

la com abatimento do preço se o empreiteiro não cumpriu: i) as instruções recebidas, ii) o plano 

dado ou iii) as regras técnicas aplicáveis ao trabalho, do que pode decorrer uma obra defeituosa, 

inclusive se aplicou materiais de má qualidade.40Tal faculdade decorre do dever de perfeição 

do construtor, que é ínsito ao contrato, seja a obra pública ou privada.41 O profissional do ramo 

da construção contemporâneo possui o dever ético-profissional de empregar não só a peritia 

artis dos práticos do passado, como a peritia technica dos profissionais da atualidade.42 

Há ainda uma terceira opção, a despeito de não constar da lei: o recebimento provisório 

para verificação ulterior. Em construções de maior valor envolvido, é comum a estipulação de 

retenção da última parcela do preço, a título de caução, até que a obra tenha sido verificada, de 

maneira que se ateste que foi bem executada, sobretudo em obras públicas.43 Ou seja, pode o 

dono da obra recebê-la, aceitando o que foi prestado, mas ressalvando as suas pretensões contra 

o empresário, a fim de evitar a impossibilidade de exercício de pretensões relativas aos vícios 

ou defeitos aparentes. Tal situação ocorre quando o “credor tem interesse, apesar do defeito, 

em receber a prestação, ou a boa-fé impõe-lhe o dever de aceitar o que for prestado”, 44 por 

                                                 

39 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v. 3. p. 252. 
40 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 2ª parte, 39. ed. 2012. 

v.5. p. 267. 
41 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 298-299. 
42 Ibid., p. 290.  
43 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 286-

287. 
44 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 2. 

reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 123. 
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exemplo, quando o defeito é pouco significativo. Cumpre também pontuar, que a simples 

entrega de chaves para verificação da obra não implica tradição ou o seu aceite.45 

Para Domenico Rubino, não é necessário aguardar a conclusão da obra para que se ateste 

sua imprestabilidade, pois há casos em que é possível identificá-la desde logo.46 No Código 

Civil português, tal direito é expressamente reconhecido (art. 801, n. 2 do Código Civil 

português), todavia não cabe ao dono da obra exigir o imediato conserto dos defeitos no curso 

da construção, cumpre a ele apenas apontá-los, caso contrário, estaria interferindo na 

organização dos trabalhos pelo empreiteiro.47 

O recebimento da obra libera o empreiteiro de dever de execução e extingue a 

responsabilidade do construtor quanto aos vícios aparentes,48 mas não quanto aos vícios 

ocultos.49 Tal entendimento decorre da redação do art. 614, § 1º do Código Civil: “tudo o que 

se pagou presume-se verificado”.50 Não há que se falar em retenção de pagamento de saldo 

devido ao empreiteiro “a pretexto da existência de defeitos da obra se a recebeu sem qualquer 

protesto ou ressalva”.51 Em relação aos vícios de quantidade, o que se mediu também se 

presume examinado, se não houver denúncia pelo dono da obra no prazo de trinta dias a contar 

da medição (art. 614, §2º).  

Em caso de desconformidade da obra, para melhor ou para pior, haverá obrigação de 

reparar o dano.52 Entretanto poderá ocorrer efetiva rejeição, na prática, quando a obra se 

desvalorizar como um todo.53 A respeito, João Manoel de Carvalho Santos54 e Hely Lopes 

Meirelles55 defendem que, mesmo nesse caso, como não seria plausível que o empreiteiro fosse 

condenado a reconstruir a obra por inteiro, a questão resolver-se-ia em perdas e danos. 

                                                 

45 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 546. 
46 RUBINO, Domenico. Dell’Appalto. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1946. p. 199. 
47 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 2ª 

reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 316. 
48 ESPINOLA, Eduardo. Dos Contratos Nominados no Direito Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Conquista, 

1953. p. 286. 
49 PAIVA, Alfredo de Almeida. Aspectos do contrato de empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 27. 
50 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade, 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v. 3. p. 255. 
51 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 2ª parte, 39. ed. 2012. 

v.5. p. 274. 
52 DIAS. José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.389. 
53 SENA, J. C. Costa. Da empreitada no direito civil. Rio de Janeiro: Graphica São Jorge, 1935, nota n. 26. 
54 SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1964, v. 17. p. 360-361. 
55 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 251. 
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Na realidade, vislumbrando-se hipóteses fáticas, é plausível que a rejeição da obra se dê 

no âmbito de um contrato de compra e venda de unidade futura, cuja alienação contemple não 

só a construção, mas também o terreno, de forma que o adquirente possa rejeitar a obra e, por 

conseguinte, requerer e resolução do contrato de compra e venda. Contudo, no cenário em que 

o dono da obra já possui o terreno e contrata o construtor para erguer uma edificação, de que 

forma se daria a rejeição da obra? Não há como obrigar que o construtor compre o terreno a 

determinado preço e, como consequência, fique com a construção rejeitada, a não ser que 

contratualmente previsto. Não há como ser requerida a resolução por aquele que não está em 

condições de restituir o que houver recebido.56  

Nos termos do art. 1.221 do Código Civil português, como será analisado em capítulo 

próprio, da rejeição poderia decorrer o direito à obra nova, que só é admitida se a exigência não 

for desproporcional. Na Alemanha, no caso de requerimento do dono da obra de cumprimento 

suplementar pelo empreiteiro, este tem o direito de escolher entre as seguintes opções: i) 

eliminar o defeito, retificando a obra, ou ii) produzir obra nova. O empreiteiro pode ainda se 

recusar a prestar o cumprimento suplementar a que foi instado, caso haja a necessidade de 

incorrer em custos desproporcionais. De toda maneira, nesse caso, o empreiteiro deve arcar 

inteiramente com os custos decorrentes da contratação de terceiros para sanar os defeitos, tema 

a ser tratado com mais detalhes no capítulo referente à legislação do referido país.  

Por outro lado, no Brasil, não há previsão semelhante. Ainda assim, Pontes de Miranda57 

sustenta que o empreitante tem a possibilidade de exigir a feitura de obra nova, que equivale à 

pretensão de adimplemento. Discute-se também se o dono da obra tem a opção de exigir o 

conserto dos vícios e defeitos, questão a ser tratada na subseção 2.6 deste trabalho. De qualquer 

forma, da rejeição sempre decorrerá o direito à reparação de danos. 

Com efeito, do que fora analisado até o momento, conclui-se que a importância do ato 

de recebimento da obra é a aceitação dos vícios aparentes nas relações de direito comum, pois 

os ocultos, pela sua natureza, só se manifestarão posteriormente. 

No âmbito do Código Civil, se os vícios ocultos forem relativos à solidez e segurança e 

habitabilidade da construção, dever-se-á observar as disposições contidas no capítulo da 

                                                 

56 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 2ª 

reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 31-32. 
57 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 532-533. 
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empreitada; caso não alcancem tal gravidade, a disciplina aplicável será a dos vícios 

redibitórios. Vejamos a seguir o primeiro caso. 

 

2.2. Responsabilidade pela solidez, segurança e habitabilidade 

 

O art. 1.245 do Código Civil de 1916 sempre foi foco de discussão, cujo teor é a seguir 

reproduzido: 

Art. 1.245. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante 

cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 

materiais, como do solo, exceto, quanto a este, se, não achando firme, preveniu 

em tempo o dono da obra. 

A origem do dispositivo é o art. 1.399 do Código Civil português de 1867, que possuía 

praticamente idêntica redação e era interpretado como aplicável tão somente aos casos de 

ameaça à solidez da edificação.58 O prazo de cinco anos de garantia também foi seguido pelo 

código alemão (§ 638 BGB). Em outros países, a escolha do legislador foi pela garantia decenal 

relacionada à ruína do edifício, tal como no espanhol (art. 1.591), francês (art. 2.270) e italiano 

(art. 1.669).59 

Por conta da localização geográfica do art. 1.245, bem como pelo elemento gramatical, 

o dispositivo costumava ser interpretado restritivamente, considerando-se aplicável tão somente 

ao contrato de empreitada de grandes obras, com o fornecimento de materiais e mão de obra 

pelo construtor, em que o defeito da construção afetasse sua solidez e segurança.60 

Parte considerável da doutrina61 defendia que o art. 1.245 do Código Civil de 1916 se 

aplicava tão somente à empreitada mista. Todavia o dispositivo tornou-se ultrapassado frente 

                                                 

58 DIAS FERREIRA, José. Código Civil Portuguez Annotado. Lisboa: Imprensa Nacional, 1872, v. 3. p.402. 
59 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 2ª 

reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994, 341-342. 
60 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 380.  
61 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 287; 

LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Novo Código Civil: parte especial: das várias espécies de contratos - 

Art. 565 a 652. OLIVEIRA, Antonio Junqueira de (Coord) São Paulo: Saraiva, 2003. v. 7. p. 294; ANDRIGHI, 

Nancy; BENETI, Sidnei; ANDRIGHI, Vera. Comentários ao Novo Código Civil: das várias espécies de 

contratos, do empréstimo, da prestação de serviços, da empreitada, do depósito – Arts. 579 a 632. TEIXEIRA, 

Sálvio de Figueiredo (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 9; GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 369; NADER. Paulo. Curso de Direito Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010, v.3. p.314. 
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aos avanços da construção civil e ao enorme crescimento do setor imobiliário das décadas 

seguintes à sua edição, de forma que doutrinadores como João Manoel de Carvalho Santos62, 

Sérgio Cavalieri,63 Carlos Pinto Del Mar64e Hely Lopes Meirelles65 defenderam disciplinar o 

dispositivo a responsabilidade do construtor, qualquer que fosse a modalidade da execução do 

serviço, tendo em vista as peculiaridades técnicas dessa atividade e os altos riscos que ela 

poderia representar para a sociedade. Nos dizeres deste último autor, “a responsabilidade pela 

solidez e segurança da obra é extensiva a todo construtor, qualquer que seja a modalidade 

contratual”, a qual poderá ser “transferida ao autor do projeto ou partilhada com os que nele 

interfiram, conforme a culpa de cada um”. 

Contudo, tendo em vista que o art. 1.245 aludia expressamente a “empreiteiro de 

materiais e execução”, era de se concluir que este sempre responderia pelos defeitos decorrentes 

do material aplicado ou dos serviços prestados, militando contra ele uma presunção legal e 

absoluta de culpa por todo defeito de estabilidade da obra. No entanto, em relação ao 

empreiteiro de lavor, este responderia de forma absoluta pelo seu trabalho e de modo relativo 

pelos materiais. Não responderia, portanto, por defeitos imperceptíveis — considerada a sua 

expertise — do material fornecido pelo dono da obra.66 

Para o fornecimento tão somente da mão de obra, seria preciso provar a culpa do 

empreiteiro, conforme posição adotada por grande parte da doutrina.67 Tal entendimento 

                                                 

62 SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1964, v. 17. p. 347.  
63 CAVALIERI FILHO, Sérgio. A responsabilidade do incorporador/construtor no Código de Defesa do 

Consumidor. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 349, p. 149-166, jan./fev./mar. 2000. p. 152.  
64 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2015. p. 64.  
65 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 307. 
66 Ibid., p. 307. No mesmo sentido: BAPTISTA, Luiz Olavo. A responsabilidade civil do construtor. Revista 

dos Tribunais, p. 21, v.63, n. 470, São Paulo, dez. 1974; DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. 

São Paulo: Pini, 2015. p. 70; SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 17. p. 347. Sobre o tema: “Por outro lado, sempre que o empreiteiro se 

tenha apercebido de vícios nos elementos fornecidos pela contraparte ou da impropriedade das instruções desta 

última e a tenha avisado do facto, mas esta insista na realização da obra nas mesmas condições, a culpa daquele 

pode ser afastada. Sobre este aspecto refira-se, todavia, que o empreiteiro não deve aceitar as imposições do dono 

da obra que contrariem as regras da arte, excepto se este for uma pessoa competente naquele domínio, como seja 

um engenheiro ou um arquitecto”. MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na 

Compra e Venda e na Empreitada. 2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 259. 
67 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 307; SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. 

ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 17. p. 347; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado 

de Direito Privado, Parte Especial, Direito das obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por 

MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 535; PAIVA, Alfredo 

de Almeida. Aspectos do contrato de empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 70. VIANA, Marco Aurélio. 

Contrato de construção e responsabilidade civil: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1981. p.59. 
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coaduna-se com o quanto disposto nos artigos 1.239 do Código Civil de 1916 e 612 do Código 

Civil de 2002, de idênticas redações, que revelam a seguinte diferença em relação ao 

empreiteiro de lavor: “Se o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos em que não 

tiver culpa correrão por conta do dono.” É objeto de crítica tal dispositivo, pois, em relação 

àqueles que exercem atividade técnica, não há como se conceber que sejam liberados de suas 

respectivas responsabilidades profissionais pelo simples fato de comunicarem, por exemplo, os 

defeitos dos materiais, porquanto estão em jogo, entre outros bens jurídicos, a vida e a saúde 

dos indivíduos.68 No magistério de Pontes de Miranda, sempre haverá dever de exame por parte 

do construtor e de manifestar sua discordância expressamente em caso de inadequação do solo 

ou dos materiais.69 

Outra polêmica em relação ao art. 1.245 do Código Civil de 1916 concernia à 

formulação “[...] responderá, durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho”. De 

modo geral, o Superior Tribunal de Justiça inclinou-se pela análise ampliativa do dispositivo, 

de maneira a considerar nele contemplados todos os defeitos graves que poderiam afetar não só 

a solidez e segurança, mas também a habitabilidade da construção.70 Como exemplo, é 

mencionado o caso das infiltrações e vazamentos que poderiam causar danos à saúde e, por 

conseguinte, afetar a segurança do edifício, de forma que deveriam ser tidos por defeitos 

relevantes, haja vista o estado da técnica no âmbito da construção civil. Conclui-se que a 

segurança foi vista não só como o perigo de ruína e desabamento, mas também como o risco 

referente à habitabilidade e à salubridade do imóvel,71 o que se justificaria, na lição de Carlos 

                                                 

68 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 248. 
69 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012 p. 540. Nesse sentido: STJ, REsp nº 8.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Athos 

Carneiro. j.23.10.1991. p. 09.12.1991. 
70 STJ, REsp nº 32.676/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Athos Carneiro. j. 09.08.1993. p. 16.05.1994; STJ, REsp 

27.223/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro. j. 27.06.1994. p. 15.08.1994; STJ, REsp 66.565/MG, 

Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. j. 21.10.1997. p. 24.11.1997; STJ, REsp 161.351/SC, 

Terceira Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter. j.20.08.1998. p. 03.11.1998; STJ, REsp 47.476/SP, Quarta Turma, 

Rel. Min. Barros Monteiro. j. 18.02.1999. p. 24.05.1999; STJ, REsp 46.568/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ari 

Pargendler. j. 25.05.1999. p. 01.07.1999; STJ, REsp 411.535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. 

j. 20.08.2002. p. 30.09.2002; STJ, REsp 215.832/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira. j. 

06.03.2003. p. 07.04.2003; STJ, REsp 66.565/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira. j. 

21.10.1997; STJ, REsp 1882/RJ. Quarta Turma, Rel. Min Athos Carneiro. j. 6.3.1990. p. 26.03.1990. STJ, AgRg 

no Ag. 1.208.663 – DF, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti. j. 15.02.2011. p. 28.02.2011. 
71 “A jurisprudência vem acertadamente alargando o conceito de solidez e segurança, para responsabilizar o 

empreiteiro quando a obra se revela imprópria para os fins a que se destina. Com efeito, é inseguro o edifício que 

não proporcione a seus moradores condições normais de habitabilidade e salubridade. Consideram-se defeitos 

graves as infiltrações, vazamentos e demais vícios que afetem a salubridade da moradia, e não apenas o risco de 

ruína.” ANDRIGHI, Nancy; BENETI, Sidnei; ANDRIGHI, Vera. Comentários ao Novo Código Civil: das várias 



25 

 

 

 

Roberto Gonçalves, pelo progresso e desenvolvimento da indústria da construção civil, bem 

como pela necessidade de se preservar a incolumidade física e patrimonial das pessoas que 

possam ser afetadas por tais vícios e defeitos,72 do que discorda Silvio Rodrigues, por entender 

que o dispositivo se referia estritamente ao risco de ruína.73 

Os tribunais também interpretavam de maneira extensiva o art. 1.245, incluindo outros 

defeitos sob sua disciplina, porquanto exíguo o prazo de apenas seis meses previsto no § 5º, 

inciso IV do art. 178 do Código Civil de 1916, para pleitear abatimento do preço ou a redibição 

do contrato em virtude dos vícios redibitórios que afligiam imóveis. 

Sob égide do Código Civil de 1916, o Supremo Tribunal Federal — quando do 

julgamento dos RE n. 100.143,74 e 105.83575 — decidiu que, independentemente da previsão 

do art. 1.245, poderia a parte lesada propor ação pela má execução do contrato de construção, 

de forma que não seria aplicável o prazo prescricional de seis meses, referente tão somente às 

ações atinentes a vícios redibitórios. Nos julgados supramencionados, restou igualmente claro 

o posicionamento da Corte no sentido de que a responsabilidade do empreiteiro, prevista no art. 

1.245 do Código Civil de 1916, não se mantinha apenas em relação ao dono da obra, mas 

transmitia-se aos adquirentes. 

Em 24/07/1997, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 

194, com a seguinte redação: “prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, 

indenização por defeitos da obra”. Dos precedentes que a embasaram, extrai-se que a Corte 

considerava ser de garantia o prazo de cinco anos previsto pelo art. 1.245, e não de prescrição 

ou decadência, de forma que, apresentados defeitos no referido período, o construtor poderia 

ser acionado dentro do prazo prescricional de vinte anos, de acordo com o Código Civil de 

                                                 

espécies de contratos, do empréstimo, da prestação de serviços, da empreitada, do depósito – Arts. 579 a 632. 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 9. p. 314. No mesmo sentido: 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 538; DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: 

Pini, 2015. p. 93-94; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. p. 387. 
72 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais, 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 378. 
73 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade, 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v.3. p. 255. No mesmo sentido: LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Novo Código Civil: 

parte especial: das várias espécies de contratos - Art. 565 a 652. OLIVEIRA, Antonio Junqueira de (Coord.) São 

Paulo: Saraiva, 2003. v. 7. p. 295. 
74 STF, RE nº 100.143, Primeira Turma, Min. Rel. Sydney Sanches. j. 11.12.1984. p. 15.02.1985. 
75 STF, RE nº 105.835, Segunda Turma, Min. Rel. Aldir Passarinho. j. 17.06.1988. p. 26.08.1988.  
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1916, com o que concordava a doutrina majoritária.76 Outros, em posição minoritária, como 

Caio Mário da Silva Pereira77 e Eduardo Espinola,78 compreendiam que, em decorrência da 

natureza decadencial do prazo em referência, o escoamento provocaria a extinção de toda e 

qualquer obrigação do construtor. 

Além disso, no referido prazo, responderia o construtor de forma objetiva, entendimento 

ainda mantido em relação ao art. 618 do Código Civil de 2002.79 

A despeito do esforço dos intérpretes para tornar o texto do legislador atual, o legislador 

não se preocupou em atualizá-lo, quando teve oportunidade. Poucas foram as mudanças 

advindas com o Código Civil de 2002, conforme demonstrado pelo quadro comparativo abaixo, 

estendendo as mesmas discussões do século passado ao presente. 

 

Código Civil de 1916 Código Civil de 2002 

Art. 1.245. Nos contratos 

de empreitada de edifícios ou 

outras construções consideráveis, 

o empreiteiro de materiais e 

execução responderá, durante 

cinco anos, pela solidez e 

segurança do trabalho, assim em 

razão dos materiais, como do solo, 

exceto, quanto a este, se, não 

achando firme, preveniu em 

tempo o dono da obra. (Grifo 

nosso.) 

Art. 618. Nos contratos de 

empreitada de edifícios ou outras 

construções 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. 

 

Parágrafo único. Decairá 

do direito assegurado neste artigo 

o dono da obra que não propuser 

a ação contra o empreiteiro, nos 

cento e oitenta dias seguintes ao 

                                                 

76 AGUIAR DIAS, José de. Responsabilidade civil em debate. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 58; 

BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975. p. 350; 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 286; BAPTISTA, Luiz Olavo. A responsabilidade civil do construtor. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v.63, n. 470. p.18-24, dez. 1974; SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil 

brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 17. p. 348; CAVALIERI FILHO, Sérgio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 382; MONTEIRO, Washington de 

Barros. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações, 2ª parte, 39. ed. 2012. v.5. p. 271; PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte Especial, 2. ed. t. XLVI, Rio de Janeiro: 

Bórsoi, 1964. p.405. 
77 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 288. 
78 ESPINOLA, Eduardo. Dos Contratos Nominados no Direito Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Conquista, 

1953. p. 286-287. 
79 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 299); PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: 

Declaração unilateral de vontade, Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São 

Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 287. 
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aparecimento do vício ou defeito. 

(Grifo nosso.) 

 

Constata-se que foi mantida a aplicabilidade do dispositivo a “edifícios” e a “obras 

consideráveis”, de forma que se manteve a cargo da doutrina defini-los, o que foi feito de 

maneira uniforme, na linha do que o senso comum indicaria.80 

Outrossim, não foi aproveitada a oportunidade para se prever expressamente que a 

garantia legal se aplicava a todo e qualquer construtor, e não só ao “empreiteiro de materiais e 

execução”, o que colocaria fim à remansosa divergência. 

Quanto às inovações, extrai-se da redação do art. 1.245 do Código Civil de 1916 que 

havia eximente de responsabilidade expressa conferida ao empreiteiro caso houvesse 

prevenido, em tempo, o dono da obra em relação à qualidade deficiente do solo. Todavia, o 

referido dispositivo foi criticado pela doutrina, que o considerava um verdadeiro despautério.81 

Aguiar Dias,82 por exemplo, manifestava o seguinte raciocínio: ainda que o dono da obra tivesse 

escolhido o terreno — racional por trás da eximente de responsabilidade —, o empreiteiro teria 

autonomia e conhecimento técnico suficientes para recusar a edificação em terreno inadequado, 

devendo, portanto, ser responsabilizado caso construísse em lugar impróprio. A doutrina fez 

                                                 

80 “O Código Civil restringe a responsabilidade quinquenal pela solidez e segurança da obra aos “edifícios e 

construções consideráveis” (art. 1.245). Na linguagem técnica, “edifício” é a obra específica e imediatamente 

utilizada pelo homem, como a casa, o templo, a escola, o hospital, diversamente de ‘construção’, que designa, 

genericamente, toda a realização material de dominação da Natureza, tais como estradas, pontes, usinas, as quais, 

embora visando à satisfação de necessidades humanas, não são ocupadas diretamente pelo homem, mas, sim, por 

seus instrumentos de trabalho. A responsabilidade de que cuidamos incide sobre todo e qualquer “edifício”, mas, 

quanto às demais construções, somente sobre as “consideráveis”, ou seja, as de grande porte e de caráter 

permanente, visto que as provisórias, por sua própria natureza, dispensam tal garantia.” MEIRELLES, Hely Lopes. 

Direito de construir. 11. ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari, Daniela Libório. Di Sarno. Luiz Guilherme 

da Costa Wagner Jr. e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 307. “Sentido das expressões ‘edifícios’ e 

‘construções consideráveis’ – a palavra edifícios é de significação bastante conhecida e deve ser entendida no 

sentido amplo de construções destinadas à habitação ou a qualquer outro fim que com ela se relacione Tal não 

acontece com referência às expressões ‘construções consideráveis’. Vários elementos poderão caracterizá-las, 

dentre eles destacando-se seu preço geralmente elevado; o tempo gasto na construção; a quantidade do material 

ou da mão de obra despendido; a importância e o fim a que se destinam, e, por último, a sua durabilidade” PAIVA, 

Alfredo de Almeida. Aspectos do contrato de empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 71. Há que se 

destacar, porém a definição um pouco diversa de PONTES DE MIRANDA: “São construções consideráveis as 

estradas, pontes, navios. O Código Civil referiu-se a construções, e não a imóveis. Diferente o Código Civil 

italiano, art. 1.669, que fala de “altre cose immobli destinate per loro natura a lunga durata” Se em vez de se 

comprar, se empreitou a construção de navio ou de algum veículo, que não seja de pequena atividade de construção, 

o art. 1.245 incide. O que importa é que tenha havido, em se tratando de construção considerável, empreitada, e 

não compra-e-venda ou troca.” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, 

Parte Especial, Direito das obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e 

MIRAGEM, Bruno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 537. 
81 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari, Daniela Libório. 

Di Sarno. Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr. e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 286. 
82 DIAS. José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 397. 
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valer seu peso, e a referida excludente de responsabilidade foi suprimida no Código Civil de 

2002. 

O segundo avanço, a fim de minimizar as diversas discussões doutrinárias a respeito83 

e proteger o dono da obra contra eventual manobra do empreiteiro para eximir-se de sua 

responsabilidade legal,84 foi a previsão expressa da irredutibilidade do prazo de cinco anos de 

garantia, que não admite interrupção tampouco suspensão,85 e é considerada norma de ordem 

pública,86 irrenunciável e não transacionável pelas partes,87 porquanto a segurança das 

construções é de interesse público e foge à liberdade contratual,88 a não ser que fosse para 

aumentar o referido prazo.89 

A terceira mudança advinda com a edição do Código Civil de 2002, no que tange ao art. 

618, foi a inclusão do parágrafo único, a estipular prazo decadencial de 180 dias para que o 

dono da obra proponha ação contra o empreiteiro, contados do aparecimento do vício ou do 

defeito. Reproduziu o Código Civil de 2002, nesse aspecto, o Projeto de Código de Obrigações, 

elaborado em 1965 por Caio Mário.90 Tal mudança corrigiu parcialmente o erro do Código de 

1916, que previa o prazo de cinco anos de garantia, mas não concedia qualquer prazo adicional 

                                                 

83 Antes de tal alteração legislativa, Clóvis Beviláqua, por exemplo, defendia haver a possibilidade de redução e 

ou extensão do prazo. (BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: 

Editora Rio, 1975. p. 350). 
84 ALVES, Jones Figueiredo. Novo Código Civil Comentado. FIUZA, Ricardo (Coord.). 4 ed. São Paulo: Saraiva, 

2005. p. 564. 
85 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari, Daniela Libório. 

Di Sarno. Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr. e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 241. 
86 Destaque-se que tal tema tem especial importância para nossa sociedade a ponto de se considerar crime, nos 

termos do art. 256 do Código Penal brasileiro: “Desabamento ou desmoronamento Art. 256 - Causar 

desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena 

- reclusão, de um a quatro anos, e multa. Modalidade culposa Parágrafo único - Se o crime é culposo: Pena - 

detenção, de seis meses a um ano.” Além disso, também se considera contravenção referente à incolumidade 

pública, nos termos da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688 de 03 de outubro de 1941): “Art. 29. 

Provocar o desabamento de construção ou, por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa: Pena – multa, de um 

a dez contos de réis, se o fato não constitui crime contra a incolumidade pública.”, bem como “Art. 30. Omitir 

alguém a providência reclamada pelo Estado ruinoso de construção que lhe pertence ou cuja conservação lhe 

incumbe: Pena – multa, de um a cinco contos de réis.” 
87 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari, Daniela Libório. 

Di Sarno. Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr. e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 286; PEREIRA, 

Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Contratos. 17. ed. Atualizada por Caitlin Muholland. São 

Paulo: Forense, 2013. v. 3 p. 288; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. p. 382; LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Novo Código Civil: parte especial: das 

várias espécies de contratos - Art. 565 a 652. OLIVEIRA, Antonio Junqueira de (Coord.) São Paulo: Saraiva, 

2003. v. 7. p. 299. 
88 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari, Daniela Libório. 

Di Sarno. Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr. e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 241.  
89 Ibid., p. 308. 
90 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais, 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 376. 
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para a propositura da ação, levando os tribunais a entender que deveria ser aplicado o prazo 

geral do código de 20 anos, entendimento consolidado com a referida Súmula n. 194 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, 

indenização por defeitos da obra.”). Tal inserção também fortalece a teoria de que o dispositivo 

disciplina responsabilidade contratual,91 visto que o parágrafo prevê expressamente que o dono 

da obra tem prazo para exercer sua pretensão. 

Com efeito, conclui-se que o parágrafo único do art. 618 agravou a condição do dono 

da obra, que, na vigência do código anterior, poderia acionar o construtor no prazo de 20 anos 

pelos defeitos que surgissem nos primeiros cinco anos. Do novel parágrafo, extrai-se que a ação 

agora tem de ser proposta nos 180 dias subsequentes ao aparecimento de determinado defeito 

que surja dentro do prazo de cinco anos, do que discordou o atualizador da obra de Caio Mário, 

ao defender que o prazo de 180 dias seria prescricional e só transcorreria a partir dos cinco anos 

de garantia,92 criando uma linha autônoma, que contraria a literalidade da previsão legal, motivo 

pelo qual não há como aceitá-la. Urge ressaltar que a própria lei usa o termo “decai”, bem como 

expressamente prevê que os 180 dias devem ser contados do aparecimento do vício ou defeito. 

Dessa forma, o entendimento que deve prevalecer é que se o vício ou defeito surgir, por 

exemplo, com dois anos da entrega da obra, nos seis meses subsequentes a ação terá de ser 

ajuizada, apesar de não esgotado o prazo de garantia de cinco anos.  

Hely Lopes Meirelles93 critica a exiguidade do referido prazo de seis meses, 

comparando-o com o prazo decadencial aplicável aos vícios redibitórios que afetem imóveis, 

que, na hipótese ordinária, é de um ano da entrega do bem nos termos do art. 445 do Código 

Civil de 2002. Vale dizer, para vícios e defeitos que afetem a solidez e a segurança, o prazo 

decadencial seria de 180 dias, enquanto para todos os demais defeitos, menos graves, o prazo 

decadencial seria de um ano. Entretanto, há quem defenda que tal exiguidade decorre da 

                                                 

91 Defendendo o caráter contratual do dispositivo temos: SENA, J. C. Costa. Da empreitada no direito civil. Rio 

de Janeiro: Graphica São Jorge, 1935. p. 68. Apoiando o caráter extracontratual do dispositivo para além da esfera 

patrimonial do dono da obra temos: SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 

8. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 17. p. 347; PAIVA, Alfredo de Almeida. Aspectos do contrato de 

empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 75. Por outro lado, posicionando-se pelo caráter extracontratual do 

artigo: SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1964, v.17. p. 347 e PAIVA, Alfredo de Almeida. Aspectos do contrato de empreitada. Rio de Janeiro: 

Forense, 1997. p. 75.  
92 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 288. 
93 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari, Daniela Libório. 

Di Sarno. Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr. e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 311. 
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necessidade de se impor ao dono da obra que tome medidas rápidas, considerando que os vícios 

são graves e podem colocar em risco a segurança dos indivíduos.94 

 

2.2.1 Termo inicial do prazo decadencial de 180 dias  

 

Em relação ao termo inicial do prazo de 180 dias, há de se ter certa prudência, visto que 

há defeitos que aparentam ser mínimos em um primeiro momento, tornando-se significativos 

posteriormente. Uma pequena fissura pode se tornar uma considerável rachadura, e nem por 

isso se espera que o dono da obra ou adquirente deva propor uma ação judicial nos 180 dias 

subsequentes ao surgimento da fissura. É preciso certa notoriedade do vício ou defeito. Pode 

ser que fendas na fachada só se tornem elucidativas de defeitos de fundação do prédio 

futuramente.95 Todavia, uma vez alcançada tal magnitude, eventuais prejuízos decorrentes da 

inércia poderão ser imputados ao dono da obra ou adquirente. Nessa hipótese, haveria 

aplicabilidade das consequências do descumprimento do dever de mitigar o dano, baseado na 

boa-fé objetiva. Outrossim, pela inércia do dono da obra, poderia haver a impossibilidade de 

exercício de pretensões em relação a alguns vícios e defeitos da construção em relação aos quais 

já transcorridos os prazos aplicáveis, mas, se os problemas da construção forem de natureza 

sistêmica, então o vício ou defeito maior compreenderá o menor, contando-se o prazo a partir 

deste último.96 

Para contratos de construção em que há cláusula compromissória, a questão da 

decadência parcial tem especial relevância, pois há um alto custo financeiro para que as partes 

deem início a diferentes procedimentos arbitrais específicos voltados à discussão de cada uma 

das partes da obra, se finalizadas em datas distintas. 

Em relação ao termo inicial para a contagem do prazo de 5 anos, Carlos Pinto Del Mar97 

defende que deva ser considerada a data da expedição do “habite-se”, mesmo em caso de 

posterior entrega das chaves ou venda das unidades. O primeiro motivo invocado é o fato de a 

obra sofrer desgastes pela ação da natureza e pelo seu uso desde a sua conclusão. Ademais, 

considerando que normalmente há áreas comuns em edifícios, não tem sentido que a cada 

                                                 

94 DEUS, Adriana Regina Sarra de. Responsabilidade Civil dos Empreiteiros e Construtores. Revista de Direito 

Privado, São Paulo, Ano 18, v. 79, p. 101-130, jul. 2017. p. 116. 
95 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 2ª 

reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. 565 p.165. 
96 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2015. p. 103-104. 
97 Ibid., p. 170.  
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condômino seja aplicado um prazo de garantia diferente pela solidez e segurança, a contar da 

data da entrega das chaves a cada um deles. Some-se a isso o fato de que, entre todos os 

documentos ou providências formais ao final de uma obra, o “habite-se” é o mais adequado 

para provar a sua conclusão, pois leva em consideração não apenas a finalização da obra, mas 

as suas condições de habitabilidade.  

Ressalte-se que o “habite-se” também é o termo inicial recomendado para garantias 

contratuais pela norma técnica de desempenho ABNT NBR 15575-1-2013 (“Norma de 

desempenho”), a qual não é vinculante, mas serve como recomendação, bem como pode 

auxiliar em determinadas discussões judiciais, pois, de sua Tabela D.1, constam prazos de 

garantia — de um a cinco anos — recomendados para diversos sistemas, elementos, 

componentes e instalações de uma edificação, determinados com base no período de tempo em 

que é elevada a probabilidade de surgimento de vícios e defeitos. Ainda que não vinculante, a 

norma é indicativa e serve como critério comparativo para auxiliar perícias. 

As normas técnicas, no geral, são importantes para determinar um padrão mínimo a ser 

observado. Sobre o tema, Pedro Romano Martinez pontua que “[m]esmo no caso de as normas 

técnicas serem indicativas de uma qualidade desejável, se as partes lhe fizeram referência no 

contrato, no sentido de o bem se dever conformar com essas regras, não sendo elas respeitadas, 

estar-se-á perante um defeito da coisa.”98 

A respeito, de acordo com a jurisprudência alemã, para que se considere a conformidade 

de uma obra, não há necessidade de que ela represente o estado da arte da técnica (Stand der 

Technik), mas que se adeque aos parâmetros técnicos aplicáveis (Regeln der Technik). Segundo 

Axel-Volkmar Jaeger,99 as regras técnicas têm significativa importância para se verificar a 

conformidade das obras na Alemanha. Entre os parâmetros técnicos estão, por exemplo, aqueles 

impostos pelo Instituto Alemão para Normatização e os definidos nas Regras de Economia de 

Energia.100  

  

                                                 

98 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 2. 

reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 163. 
99 JAEGER, Axel Volkmar; HÖK, Götz Sebastian. “FIDIC – A Guide por Practicioners”. Heidelberg: Springer 

Verlag, 2010. p. 39. 
100 Energieeinsparverordnung. Disponível em: <https://www.gesetze-im-internet.de/enev_2007/>. Acesso em: 

20.11.2017. 

https://www.gesetze-im-internet.de/enev_2007/
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2.2.2 Controvérsias acerca do objeto do prazo decadencial de 180 dias  

 

Outro ponto polêmico sobre o art. 618 do Código Civil é a discussão acerca de qual 

direito decai no prazo de 180 dias previsto no parágrafo único.101 Carlos Pinto Del Mar pondera 

três opções: 

(i) Seria a responsabilidade do empreiteiro, isto é, o direito do dono da obra 

de responsabilizar o empreiteiro? 

(ii) Seria o direito à solidez e segurança do trabalho e dos materiais, isto é, o 

direito do dono da obra de ter asseguradas essas propriedades esperadas que 

devem ser inerentes à obra? 

(iii) Seria o prazo de garantia (irredutível) de 5 (cinco) anos, isto é, o direito 

do dono da obra de reclamar o conserto independentemente da prova da culpa 

do construtor (ou seja, a garantia)? 102 

O autor conclui ser a terceira delas, teoria que, na verdade, pressupõe que a não 

observância do prazo de 180 dias apenas altera o ônus probatório. A justificativa apresentada é 

fundamentada na importância do bem jurídico tutelado (segurança dos indivíduos) e na 

exiguidade do prazo decadencial.103 

Mas há outras interpretações defendidas pela doutrina, a demonstrar a completa falta de 

clareza do dispositivo. Hely Lopes Meirelles,104 Nancy Andrighi,105 José Fernando Simão,106 e 

Stolze e Gagliano,107 consideram que, nos 180 dias, somente decai o direito de se exercer as 

                                                 

101 “Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 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. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o 

dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao 

aparecimento do vício ou defeito.” (grifo nosso). 
102 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2015. p. 100.  
103 Esta tese foi acolhida com base nos ensinamentos do referido autor no âmbito do seguinte julgado: TJSP, 

Apelação Cível nº 1016799-10.2014.8.26.0100, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Ciampolini. j. 

15.12.2015. p. 21.01.2016. 
104 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari, Daniela 

Libório. Di Sarno. Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr. e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 311. 
105 ANDRIGHI, Nancy; BENETI, Sidnei; ANDRIGHI, Vera. Comentários ao novo Código Civil: Das várias 

espécies de contratos, do empréstimo, da prestação de serviços, da empreitada, do depósito. Rio de Janeiro, 

Forense. 2008. v. 9. p. 319. No mesmo sentido: ALBUQUERQUE, Joana; GABRA, Caio Luzas. 

Responsabilidade civil e as garantias pós obra em contratos de construção. In: MARCONDES, Fernando 

(org). Temas de direito da construção. São Paulo: Pini, 2015. p. 219; DEUS, Adriana Regina Sarra de. 

Responsabilidade Civil dos Empreiteiros e Construtores. Revista de Direito Privado, São Paulo, Ano 18, v. 79, 

p. 101-130, jul.2017. p. 114. 
106 SIMÃO, José Fernando. Prescrição e decadência: início dos prazos. São Paulo: Atlas, 2013. p. 269-270. 
107 GAGLIANO, Pablo Stolze, e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 3 ed. Saraiva, 

2005. v. 3. p. 352. 
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ações edilícias, quanti minoris e redibitória. Antonio Kehdi Neto108 considera que o decaimento 

é do direito de pleitear a reparação da obra. Hamid Bdine109 e Teresa Ancona Lopez110 alegam 

que, por se tratar de prazo decadencial, o dispositivo só pode se referir a demandas de natureza 

constitutiva ou desconstitutivas, de forma que, após os 180 dias, ainda poderia o comitente 

pleitear reparação de danos. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery111 defendem 

que, se o pleito for constitutivo, o prazo do parágrafo único é decadencial; se for condenatório, 

prescricional. Pontes de Miranda,112 considerava que o prazo do antigo art. 1.245 do Código 

Civil de 1916 (atual art. 618) se referia tão somente ao prazo para exercício da redibição ou da 

quanti minoris, de forma que, pela violação positiva do contrato, poderia ainda o dano da obra 

pleitear indenização. 

À luz da exposição acima, constata-se a ausência de uniformidade na doutrina em 

relação ao tema. Na tentativa de melhor compreendê-lo, é recomendável examinar o assunto 

com base nos ensinamentos de Agnelo Amorim Filho: 

Todas as ações condenatórias (e somente elas) estão sujeitas a prescrição. [...]. 

Os únicos direitos para os quais podem ser fixados prazos de decadência são 

os direitos potestativos e, assim, as únicas ações ligadas ao instituto da 

decadência são as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício 

fixado em lei. Com a aplicação das duas regras deduzidas acima, torna-se 

extremamente fácil distinguir a prescrição da decadência: se se trata de ação 

condenatória, o prazo é de prescrição da pretensão que lhe corresponde; e se 

se trata de ação constitutiva, o prazo é de decadência do direito exercitado por 

meio dela. 113 

No entanto o autor chega à conclusão diversa dos demais acima citados, quando as 

pretensões do interessado são de cunho constitutivo ou desconstitutivo e cumuladas com pleito 

                                                 

108 NETO, Antonio Kehdi. Responsabilidade Civil do Construtor. Revista IOB de Direito Civil e Processual 

Civil. Porto Alegre, Ano XI, n. 62, p. 39-63, nov./dez. 2009. p.50. 
109 BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Da empreitada. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 96, v. 858, p. 82-102, 

abril. 2007. p. 102. 
110 LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Novo Código Civil: parte especial: das várias espécies de contratos 

- Art. 565 a 652. OLIVEIRA, Antonio Junqueira de (Coord.) São Paulo: Saraiva, 2003. v. 7. p. 300. 
111 JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Novo Código Civil e Legislação Extravagante 

Anotados. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 241.  
112 “A defeituosa feitura da obra, inclusive pela má escolha dos materiais, ou pelos defeitos desses, pode ser causa 

de outros danos que o do inadimplemento ruim, como se a escada se quebra e alguém cai, com ferimentos, ou se, 

com a queda, arrebenta objetos de valor. O empreiteiro está sujeito, a pagar indenização, pela infração positiva do 

contrato, mesmo se já foi exercida a pretensão a redibição. Tal pretensão nas espécies do art. 1.245 do Código 

Civil (edifícios e outras construções consideráveis) não tem o prazo preclusivo que se fixou para a ação redibitória 

ou para quanti minoris.” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte 

Especial, Direito das obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e 

MIRAGEM, Bruno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 533. 
113 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério Científico para distinguir a prescrição da decadência e para 

identificar as ações imprescritíveis, Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 300, p. 7-37, out.1960.  
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de caráter condenatório. Para ele, a própria prerrogativa de o interessado optar por uma delas, 

ou por todas, é um direito potestativo e, consequentemente, todas as escolhas devem estar 

sujeitas ao prazo decadencial.114 

A respeito, relembre-se que o motivo da existência de prazos decadenciais é justamente 

a existência de certos direitos potestativos, cujo exercício sujeita terceiros independentemente 

de sua vontade, interferindo em sua esfera jurídica em maior ou menor grau. A possibilidade 

de exercício desses direitos, a qualquer momento, criaria uma situação de intranquilidade 

àqueles que tivessem que se sujeitar a tal direito e, inclusive, à coletividade em alguns casos, 

perturbando a paz social.115 

Não obstante os argumentos jurídicos plausíveis, a dificuldade de grande parte da 

doutrina em acolher a teoria de Agnelo Amorim Filho e, por conseguinte, reconhecer o 

decaimento do direito de todo e qualquer direito que o dono da obra pudesse ter em face do 

empreiteiro parece ser fortalecida por uma questão de ordem prática: 180 dias é efetivamente 

um prazo exíguo para que o lesado colacione provas, procure um advogado e efetivamente 

decida ajuizar uma ação judicial, que tem implicações de ordem prática, como a delonga para 

que os vícios e defeitos da construção sejam sanados, motivo pelo qual se costuma insistir em 

soluções extrajudiciais nesse ramo. 

Contudo, nem tanto pelo aspecto técnico-teórico de conceituação de direitos 

potestativos, mas sobretudo por uma questão de política legislativa, Miguel Reale dá a entender 

que o que se almejava com o tormentoso parágrafo único do art. 618 do Código Civil era o 

                                                 

114 “O primeiro caso que pode oferecer alguma dificuldade na aplicação das duas regras fixadas acima é aquele a 

que se refere o artigo 475 do Código Civil: “O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no 

preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já 

estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade”. Como se verifica do texto indicado, o 

comprador tem, à sua disposição, dois caminhos representados por ações de natureza diversa (condenatórias e 

constitutivas), dos quais pode fazer uso alternativamente: a) pode ele propor uma ação para haver abatimento do 

preço (ação condenatória), ou b) propor uma ação para rescindir o contrato (ação constitutiva), cumulada com uma 

ação para reaver o preço pago mais perdas e danos (ação condenatória). Como aplicar, na hipótese, o critério 

distintivo proposto acima, desde que estão presentes os dois tipos de ações que servem de base à distinção? O 

prazo é de prescrição ou de decadência? Para solucionar o caso, deve-se levar em conta, não a natureza das ações 

que estão em jogo, e sim que, quando a lei coloca aqueles dois caminhos à disposição do interessado, estabelece 

em seu favor um poder de opção. A tal poder a outra parte tem que se sujeitar, independentemente da própria 

vontade, ou mesmo contra sua vontade: conceder abatimento no preço; ou sofrer os efeitos da rescisão do contrato, 

com a devolução do preço pago, mais perdas e danos, conforme tiver sido a escolha do titular do poder. Vê-se, 

assim, que estão presentes, naquele poder, os elementos característicos de um legítimo direito potestativo: 

exercício dependente exclusivamente da vontade do titular, e estado de sujeição que nasce para o outro membro 

da relação jurídica. Deste modo, os aludidos prazos são fixados para o exercício daquele direito potestativo (o 

direito de opção) e, conseqüentemente, devem ser classificados como prazos decadenciais.” (itálico no original). 

AMORIM FILHO, Agnelo. Critério Científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar 

as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 300, p. 7-37, out.1960. p. 21. 
115 Ibid, p. 21-23. 
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decaimento do direito a toda e qualquer pretensão, se não observado o prazo de 180 dias. 

Vejamos: 

Qual o tratamento dado à decadência? Há, por exemplo, o direito do doador 

de revogar a doação feita, por ingratidão. Aí o prazo é tipicamente de 

decadência. E então a norma vem acoplada a outra: a norma de operabilidade 

está jungida ao direito material. Como se vê, cada norma de decadência está 

acoplada ao preceito cuja decadência deve ser decretada. De maneira, com 

isso, não há mais possibilidade de alarmantes contradições jurisprudenciais.  

 

O critério de operabilidade leva-nos, às vezes, a forçarmos um pouco, digamos 

assim, os aspectos teóricos. Vou dar um exemplo, para mostrar que prevalece, 

às vezes, o elemento de operabilidade sobre o elemento puramente teórico-

formal. Qual é o prazo de responsabilidade de um construtor, pela obra que 

ele entregou, numa empreitada de material e de lavor, ou seja, de mão de obra 

e com fornecimento de material? É um prazo de cinco anos – um prazo 

extenso. Porém estabelecemos que, não obstante a aparência de uma norma 

prescritiva, ela devia ser colocada como norma de decadência, para que não 

houvesse dúvida na jurisprudência, nem dúvida na responsabilidade, quer do 

proprietário, quer do empresário, um a exigir uma responsabilidade, outro a 

fazer face àquilo que assumiu como obrigação contratual.116 

Não obstante o excerto acima e malgrado eventuais anseios do legislador, a redação do 

parágrafo único do art. 618 não expressa sequer claramente o direito que decairia no prazo 

previsto, tanto que há entendimento doutrinário para todos os gostos. 

O Superior Tribunal de Justiça julgou poucos casos relacionados ao referido parágrafo 

sob a égide do Código Civil de 2002, mas, nos casos em que a Corte entrou no mérito da 

questão,117 entendeu-se que não decairia o direito de o dono da obra reclamar indenização pelos 

vícios e defeitos relativos à solidez, segurança e habitabilidade da construção se desrespeitado 

o prazo de 180 dias do parágrafo único do art. 618, porquanto ele ainda poderia promover ação 

pelo inadimplemento contratual no prazo prescricional geral de dez anos do Código Civil, a 

partir do conhecimento do defeito ou vício, hipótese em que seria necessário comprovar a culpa 

do construtor. Todavia, em nenhum dos julgados encontrados, o tribunal entrou no mérito de 

qual direito decairia, para o dono da obra, em 180 dias. 

Sobre o assunto, foi editado o Enunciado 181 da Terceira Jornada de Direito Civil, 

promovida pelo Conselho da Justiça Federal, com a seguinte redação:  

                                                 

116 REALE, Miguel. O projeto do Novo Código Civil. 2. ed. São Paulo, 1999. p. 10-11. 
117 STJ, AgRg no AREsp 66734 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. j. 18.12.2014. p. 

02.02.2015; STJ, REsp 1290383 / SE, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. j. 11.02.2014. p. 

24.02.2014; STJ, AgRg no Ag 1366111 / MG, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. j. 06.09.2012. p. 

18.09.2012; STJ, AgRg no Ag. 1.208.663 – DF, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti. j. 15.02.2011. p. 

28.02.2011. 
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O prazo referido no art. 618, parágrafo único, do CC, refere-se unicamente à 

garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base 

no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos.118 

Entretanto, para termos um posicionamento fundamentado do Superior Tribunal de 

Justiça, necessitamos que a Corte abandone a visão arraigada à Súmula 194 (“Prescreve em 

vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra”), ou seja, deixe 

de simplesmente substituir o prazo geral de vinte para dez anos à luz do Código Civil de 2002, 

para efetivamente analisar as consequências jurídicas do parágrafo único do art. 618. 

O art. 618, como um todo, necessita de aprimoramentos. Seria importante que fosse 

previsto expressamente qual direito do dono da obra decairia em 180 dias, de preferência, em 

um prazo mais razoável, como dois anos, tal como prevê a lei espanhola n. 38/1999, 

denominada “Ley de Ordenación de la Edificación” (Lei de Planejamento das Edificações).119 

Como será analisado no capítulo referente à legislação daquele país, no âmbito da referida lei, 

há prazos de garantia para vícios e defeitos estruturais (dez anos), de habitabilidade (três anos) 

e de acabamento (um ano), devendo o lesado ajuizar ação em até dois anos da ocorrência do 

dano. 

Todavia, enquanto a inovação não é alcançada, temos que nos posicionar por aquilo que 

consideramos mais adequado entre as opções existentes. Assim, a interpretação mais aceitável 

é a da decadência, em 180 dias, do direito relacionado à garantia legal, ou seja, da 

responsabilidade objetiva do empreiteiro de materiais e de execução por qualquer vício ou 

defeito que afete a solidez e segurança da obra, sem a necessidade de se comprovar culpa. Em 

relação ao empreiteiro apenas de lavor, como mencionado, por expressa previsão legal, caberia 

discutir culpa mesmo no período da garantia legal, nos termos do art. 612 do Código Civil.120 

                                                 

118 Enunciado 181 da Terceira Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal. Disponível 

em: <181 da Terceira Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal>. Acesso em: 

01.06.2016. 
119 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Disponível em: 

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&tn=1&vd=&p=20150715&acc=Elegir>. Acesso 

em 01.06.2016. 
120 Sobre o tema, nos termos do art. 622 do Código Civil, a responsabilidade do autor do projeto, em caso de 

execução da obra por terceiro, limitar-se-á aos danos resultantes de defeitos previstos no art. 618 e seu parágrafo 

único, ou seja, dos vícios que afetem a solidez, segurança e habitabilidade da obra, desde que estes decorram de 

problemas relacionados ao projeto, mas não a sua execução. Destaque-se que o código se torna de certa forma 

incongruente quando, ao mesmo tempo, imputa expressamente a garantia do art. 618 ao autor do projeto, mas não 

ao empreiteiro de lavor. ARAUJO, Vaneska Donato de. A responsabilidade profissional e a reparação de 

danos. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011. 
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Mas, afinal, da existência do art. 618 do Código Civil, teríamos tão somente a vantagem 

da responsabilidade objetiva pelo período de cinco anos, visto que, a qualquer momento que 

aparecesse o vício, poderia ser proposta ação com fundamento no inadimplemento contratual? 

A resposta é negativa. Não há como se esquecer de que a referida norma é tida como de ordem 

pública, garantia legal inderrogável e irredutível,121 ou seja, a importância do dispositivo está 

em impedir o afastamento, por meio de convenção entre as partes, da responsabilidade do 

construtor durante cinco anos por vícios e defeitos que afetem a solidez, segurança e 

habitabilidade. O que não impede que as partes convencionem a isenção de responsabilidade 

por vícios e defeitos a partir de tal prazo, a não ser que se trate de relação de consumo, hipótese 

em que uma disposição do gênero seria considerada abusiva, por derrogar regras de ordem 

pública do CDC, no caso, a garantia de adequação e segurança do produto ou serviço. 

Ademais, o art. 618 tem especial importância, pois tal garantia legal, de acordo com 

decisões antigas do Supremo Tribunal Federal,122 estende-se também àquele que sucedeu o 

dono da obra na propriedade do imóvel, seja o promissário comprador ou aquele que adquiriu 

direitos reais, “pois a alienação não pode ser causa de isenção de responsabilidade do construtor, 

que é de natureza legal”.123 Se assim não o fosse, o art. 618 do Código Civil tornar-se-ia letra 

morta na hipótese de alienação logo após a entrega da obra. Para que não houvesse dúvidas a 

respeito, a extensão da garantia aos futuros adquirentes deveria ser expressamente prevista em 

lei, tal como o é na Alemanha, na França e na Espanha, como será tratado nos capítulos 

destinados ao exame da legislação dos referidos países. 

Além disso, seria interessante que a lei brasileira previsse expressamente a 

responsabilidade de qualquer tipo de construtor pelos vícios de solidez e segurança, bem como 

por aqueles referentes à habitabilidade, em consonância com a jurisprudência pátria. A 

legislação espanhola e a francesa foram aperfeiçoadas, a fim de estender as garantias de 

adequação e segurança da obra para vários agentes relacionados à atividade de construção, tais 

como construtor, incorporador, projetista e outros, alteração que seria essencial na legislação 

brasileira para que, como mencionado, fosse superada a discussão centenária acerca da 

                                                 

121 GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, Francisco Paulo 

de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 362. 
122 STF, RE nº 100.143, Primeira Turma, Min. Rel. Sydney Sanches. j. 11.12.1984. p. 15.02.1985; STF, RE nº 

105.835, Segunda Turma, Min. Rel. Aldir Passarinho. j. 17.06.1988. p. 26.08.1988; STJ, Resp 7.363/SP, Quarta 

Turma, Rel. Min. Athos Carneiro. j. 08.10.1991. p. 09.12.1991. 
123 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais. 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 379. 
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distinção entre empreiteiro de lavor e de materiais e a consequente responsabilidade de cada 

um deles. 

Por fim, vale ressaltar que os vícios e defeitos a que se refere o caput do art. 618 são 

aqueles ocultos relativos à solidez, segurança e habitabilidade, porquanto, conforme abordado, 

os vícios aparentes presumem-se aceitos se recebida a obra.124 Todavia, caso os vícios e defeitos 

ocultos não sejam dessa gravidade, será aplicável o regramento relativo aos vícios redibitórios 

previsto nos artigos 441 a 446 do Código Civil.125 

 

2.3. Vícios redibitórios 

2.3.1. Conceito e histórico 

 

Antes de classificar os vícios ocultos, também denominados redibitórios, é pertinente 

definir os aparentes, que são aqueles que podem ser constatados de imediato por um exame 

diligente, verificados, via de regra, por elementos exteriores, aos quais se equiparam os vícios 

conhecidos.126 Pressupõe-se que o adquirente tenha conhecimento imediato dos vícios 

aparentes e aceitou a coisa no estado em que se encontrava. Inferir o contrário seria prestigiar 

a má-fé do adquirente ou a sua falta de diligência,127 de forma a violar a boa-fé objetiva, pois 

equivaleria a um venire contra factum proprium, afastando-se da legítima expectativa criada na 

contraparte de aceite do bem e do preço.128 O Código Civil de 2002 não disciplinou 

                                                 

124 LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Novo Código Civil: parte especial: das várias espécies de contratos 

- Art. 565 a 652. OLIVEIRA, Antonio Junqueira de (Coord.) São Paulo: Saraiva, 2003. v. 7. p. 294. Em sentido 

contrário Espinola aduz que: “Com a aceitação definitiva, fica o empreiteiro livre de toda a responsabilidade pelos 

vícios aparentes; não porém, dos que se referem à solidez e segurança da obra.” ESPINOLA, Eduardo. Dos 

Contratos Nominados no Direito Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Conquista, 1953. p.286. 
125 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade, 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v.3. p. 253; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais. 

11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 378 e LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Novo Código Civil: parte 

especial: das várias espécies de contratos - Art. 565 a 652. OLIVEIRA, Antonio Junqueira de (Coord.) São Paulo: 

Saraiva, 2003. v. 7. p. 295. 
126 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p.166. 
127 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Brasília: Brasília Jurídica, 

1996. p. 19; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de 

vontade, Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. 

p. 108. 
128 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. 565 p.167. 
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expressamente os vícios aparentes tal como o fez o CDC,129 exceção feita a alguns vícios 

aparentes relativos à construção, conforme os artigos 614 (diferenças de medição que podem 

ser apontadas em 30 dias), 615 (rejeição da obra) e 616 (abatimento do preço) do Código 

Civil.130 

A responsabilidade por vícios ocultos remonta ao direito romano; tratava-se de uma 

proteção contra fraudes perpetradas nos mercados por vendedores, principalmente por 

estrangeiros.131 A expressão latina redhibere,132 que significa “reaver”, tem o sentido de 

devolver o bem ao vendedor, o que deveria ser feito de forma que as partes voltassem ao estado 

anterior,133 por meio da propositura de ação edilícia — expressão até hoje utilizada para 

denominar as ações redibitória e quanti minoris, esta última também conhecida por “ação 

estimatória”.134 

No direito romano, a responsabilidade por vícios ocultos inicialmente apenas decorria 

de convenção. Contudo, com o advento do direito edilício — em homenagem aos magistrados 

conhecidos por edis curuis (no caso, patrícios que exerciam tal função por um ano 

gratuitamente) — foram impostas algumas obrigações aos vendedores de escravos e animais, 

tal como a de declarar expressamente a existência de doenças. A responsabilidade dos 

alienantes passou a ser objetiva e persistia mesmo que desconhecessem o vício. Facultava-se 

ao adquirente devolver a coisa e receber o preço que pagou ou pedir abatimento do preço.135 

Até hoje, a regra é a responsabilização independentemente de culpa. O fundamento da 

                                                 

129 SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2003. p.62. 
130 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v. 3. p. 252. 
131 VELASCO, Ignacio Maria Poveda. Compra e Venda: responsabilidade do vendedor pelos vícios redibitórios 

no direito romano. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 1990. 

p.58.  
132 “(...) por isso que tais vícios produzem a redibição da coisa: ‘redihibere est facere rursus habeat venditor quod 

habuerit’, dando lugar à rescisão do contrato com a restituição da coisa que dele era objeto – (re-habere). Mas tal 

expressão é incompleta, pois dessa espécie de garantia não surge tão-somente a ação redibitória; senão igualmente 

a quanti minoris, por força da qual se pede exclusivamente o abatimento do preço.” SERPA LOPES. Miguel de 

Maria. Curso de Direito Civil, Fontes das Obrigações: Contratos. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1991. v. 

3. p. 147. 
133 VELASCO, Ignacio Maria Poveda. Compra e Venda: responsabilidade do vendedor pelos vícios redibitórios 

no direito romano. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1990. 

p.69-84. 
134 CARVALHO DE MENDONÇA, Manoel Ignácio. Doutrina e prática das obrigações. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1938, t. II. p. 388-389. 
135 SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2003. p.46-47. 
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responsabilidade não é a conduta, mas a garantia.136Não importa se o alienante conhece ou 

ignora o vício, em qualquer dos casos, será responsável.137 

Na Grécia Antiga, também já se utilizava o conceito de vício oculto para as doenças que 

afligiam escravos comercializados, conferindo ao adquirente o direito de devolvê-lo, mas não 

de pleitear abatimento do preço. No Brasil, a disciplina dos vícios redibitórios tem origem nas 

Ordenações do Reino — Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas, (1603) —, após as 

quais entrou em vigor o Código Civil de 1916,138 cuja disciplina dos vícios redibitórios muito 

se assemelha à do código atual. 

No Código Civil de 2002, os vícios redibitórios são tratados nos artigos 441 a 446, os 

quais, por expressa previsão legal, são definidos como aqueles que tornem a coisa imprópria 

para o uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, de tal forma que a parte, se os conhecesse, 

não teria realizado o negócio ou o faria por preço menor.139 “Trata-se de responsabilidade 

contratual, e não de responsabilidade anexa ao contrato”, podendo se tratar de vícios que afetem 

bens corpóreos e incorpóreos, mas não de forma diminuta. Em caso de tais vícios, confere-se 

ao adquirente o direito de optar pela redibição do contrato — retorno das partes ao status os 

quo ante, com a devolução do preço pago corrigido — ou pelo abatimento do preço. Uma ou 

outra, só as pode exercer alternativamente, mas o direito de opção é absoluto.140 “Escolhido um 

remédio judicial, não pode o autor dele desistir para recorrer ao outro, pois aqui se aplica a 

máxima: Electa una via non datur regressus ad alteram”.141 

Por previsão expressa da lei, no caso o art. 444 do Código Civil, a responsabilidade do 

alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se houver perecido por 

                                                 

136 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 109. 
137 GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, Francisco Paulo 

de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 112. 
138 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XXXVIII, Capítulo III, § 4.223. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 392. 
139 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975. p. 216; 

SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

1964, v. 15. p. 335. 
140 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XXXVIII, Capítulo III, § 4.223. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 390-394. 
141 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade, 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v.3. p. 111; GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; 

MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 

114; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 211. 
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vício oculto que já existia ao tempo da tradição. Com efeito, é imprescindível que o vício seja 

contemporâneo à transferência da posse.142 Se o vício oculto surgir após o contrato, mas antes 

da tradição, também haverá responsabilidade do alienante, que não poderá invocar a 

superveniência do vício em relação à data do contrato.143 

Nos termos do art. 503 do Código Civil, “[n]as coisas vendidas conjuntamente, o defeito 

oculto de uma não autoriza a rejeição de todas”, trata-se da aplicação do princípio da 

conservação dos negócios jurídicos,144 mas em relação àquela que apresentou defeito, cabe a 

aplicação do regramento dos vícios redibitórios, mesmo em se tratando de coisa acessória, 

desde que especialmente determinada.145 Otto de Souza Lima defende que, caso se trate de 

venda conjunta, em que a compra de uma coisa está diretamente atrelada à outra, é possível 

redibir o todo quando a redibição parcial for prejudicial ao comprador, ainda que tenham sido 

estipulados preços específicos para cada uma delas.146 

Também é considerado vício oculto aquele que é aparente, mas encoberto pelo 

alienante, ou em relação ao qual o alienante tenha garantido a sua inexistência.147 Para se avaliar 

os vícios há de se verificar “com que ou para que se comprou o objeto, salvo isso não entrou no 

conteúdo do negócio jurídico”.148 Traduz-se em cumprimento defeituoso também a falta de 

qualidade assegurada, afastando-se dos aspectos pactuados, denominadas desconformidades, 

que, do ponto de vista axiológico, não têm por que serem tratadas de forma diversa dos vícios.149 

Em qualquer caso, deve se tratar de vícios tidos por graves.150 Se a coisa for “menos excelente, 

menos bela, menos agradável” 151 não há que se falar em vício redibitório. Cabe ao juiz analisar 

                                                 

142 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A responsabilidade pelos vícios dos produtos no Código de Defesa do 

Consumidor. In: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Doutrinas Essenciais: 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, v. 4. p. 821-843. 
143 SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2003. p. 67-68. 
144 ibid.,, p. 98. 
145 SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1945. p. 356. 
146 LIMA, Otto de Souza. Teoria dos vícios redibitórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1965. p.343.  
147 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 165. 
148 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XXXVIII, Capítulo I, § 4.211. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 252.  
149 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 128, 151 e 154-156. 
150 SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1945. p. 348; BEVILÁQUA, Clóvis. Comentários ao Código Civil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 

1917. v. 2. p. 269. 
151 SERPA LOPES. Miguel de Maria. Curso de Direito Civil, Fontes das Obrigações: Contratos. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1991. v. 3. p. 152. 
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a relevância do vício pois, “bem pode acontecer que o credor, arrependido do negócio, queira 

se prevalecer de uma imperfeição relevável, para rejeitar a prestação, o que a lei não permite.”152 

Nas afiadas palavras de Silvio Rodrigues:  

É da natureza humana esperar daquilo que compra mais do que ordinariamente 

deveria fazê-lo. Aliás, parece injusto propiciar a uma pessoa a possibilidade 

de mobilizar toda a máquina da Justiça, para reclamar insignificâncias”.153  

Há que se atentar para o interesse, o bom senso e a boa-fé do credor, o que fica sob o 

crivo do julgador.154 

Vale mencionar que o Código Civil não disciplinou os vícios do serviço de maneira 

específica, como o fez o CDC155 e tampouco distinguiu expressamente os vícios de qualidade 

dos vícios de quantidade, mas, em relação aos primeiros, pode-se dizer que estão contemplados 

na teoria dos vícios ocultos.156 Por sua vez, a entrega com desfalque na quantidade de bens 

adquiridos em número certo não constitui vício oculto, de forma que o lesado pode pleitear o 

cumprimento do contrato ou a resolução com perdas e danos.157 Outrossim, a entrega de coisa 

distinta, ou que não possua qualidades essenciais ao uso a que se destina, não é erro nem vício 

redibitório, é inadimplemento.158  

Para Pontes de Miranda, “a ação redibitória ou de enjeitamento não é de nulidade, nem 

de anulação, mas apenas de apagamento do ato-fato jurídico do pagamento, da 

                                                 

152 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. n. 

42. p. 53. 
153 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade, 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v.3. p. 109. 
154 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 124. 
155 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 
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Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2003. p.14; LÔBO, Paulo Luiz Neto. 

Responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. p. 57. 
156 SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2003. p.20. 
157 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais. 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 369. 
158 MESSINEO. Francesco. Doctrina general del contrato, Tradução de Rodolfo Fontanarrosa, Sentis Melendo 

e M. Volterra. Buenos Aires: EJEA, 1952. t. II. p. 362; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: 

Contratos e Atos Unilaterais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 137; PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das obrigações, t. XXXVIII, Capítulo I, § 4.211. 

Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 255. 
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contraprestação.”159 Na visão de José Fernando Simão, não se trata de inadimplemento, por isso 

a inaplicabilidade do termo “resolução”.160 Como explica Silvio Rodrigues, no vício redibitório, 

o contrato é cumprido de maneira imperfeita, enquanto, no inadimplemento, ele é 

descumprido.161 Orlando Gomes162 e Washington de Barros163 vão na linha da resolução, sem, 

contudo, justificá-la. Messineo, por seu turno, leciona que a ação redibitória é também uma 

ação de resolução do contrato, com finalidade específica — proteger o adquirente contra os 

vícios ocultos da coisa —, mas não um remédio geral como a ação resolutória, que pressupõe 

o próprio inadimplemento referente à falta ou à diferença de qualidade que torne a coisa distinta. 

A redibitória refere-se à inaptidão da coisa, sem torná-la genus diferente daquele que o 

adquirente visava adquirir.164 

A doutrina fundamenta a responsabilidade do alienante pelos vícios redibitórios em 

diversas teorias.165De forma sintetizada, temos as teorias: i) do erro, por Carvalho de 

Mendonça166 — na substância, idêntica à situação fática do erro, por falta de qualidades 

essenciais da coisa; ii) do inadimplemento, por Washington de Barros167 — o alienante tem a 

obrigação contratual de entregar a coisa sem defeitos, disso decorre sua obrigação pelos vícios, 

                                                 

159 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XXXVIII, Capítulo III, § 4.223. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 395.  
160 SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2003. p. 97. 
161 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade, 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v.3. p. 104. No mesmo sentido. 
162 GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, Francisco Paulo 

de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 114. 
163 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 2ª parte, 39. ed. 2012. 

v.5. p. 64. 
164 “b) diferente de la acción contractual, em cuanto a los presupuestos, es la acción redhibitoria – también 

permitida en materia de compraventa (art. 1492 y crf. Art. 1578) – la que es, igualmente, una acción de resolución, 

pero inspirada en la finalidad específica de defender al adquirente de los vicios de la cosa que la hagan inidónea 

para el uso, a que fué destinada o disminuyan su valor de modo apreciable (art. 1490) y no sean fácilmente 

reconocibles (arg. a contrario, art. 1491). No es, pues, un remedio general, como lo es la acción de resolución 

contemplada en el art. 1453: la redhibitoria puede dar lugar a la resolución, pero sobre la base de un presupuesto 

muy particular: el cumplimiento inexacto desde el punto de vista de la consistencia del objeto, en el que se sustancia 

la presencia de vicios de la cosa, mientras que la acción general de la resolución presupone el verdadero y propio 

incumplimiento, esto es, la falta de cumplimiento.” MESSINEO. Francesco. Doctrina general del contrato, 

Tradução de Rodolfo Fontanarrosa, Sentis Melendo e M. Volterra. Buenos Aires: AJEA, 1952. t. II. p. 362-363. 
165 Análise aprofundada na obra de: SERPA LOPES. Miguel de Maria. Curso de Direito Civil, Fontes das 

Obrigações: Contratos. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1991. v. 3. p. 147-155. 
166 CARVALHO DE MENDONÇA, Manoel Ignácio. Doutrina e prática das obrigações. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1938, t. II. p.374. 
167 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 2ª parte, 39. ed. 2012. 

v.5. p. 66. 
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que se evidenciados configuram inadimplemento; iii) da pressuposição, por Carvalho Santos,168 

e Otto de Souza Lima169 — pressupõe-se que o adquirente, ao receber a coisa, acredita ter ela 

determinados atributos, interesse jurídico que deve ser tutelado; iv) da garantia, por Araken de 

Assis,170Caio Mário,171 Claudio Luiz Bueno de Godoy,172 Maria Helena Diniz,173 Orlando 

Gomes174, Pontes de Miranda175 e Silvio Rodrigues;176 — garantia de que o bem atende ao que 

fora pactuado; v) da boa-fé, por Silvio Venosa,177 José Fernando Simão178e Roberto Senise 

Lisboa179 — os negócios devem se processar em clima de boa-fé, disso decorre que o alienante 

deve fazer boa a coisa vendida; e vi) da manutenção do sinalagma, por Arnoldo Wald180e Paulo 

Nader181 — as ações edilícias fundam-se na equidade, justo equilíbrio entre prestação e 

contraprestação. 

Vale ressaltar que as teorias acima mencionadas não são totalmente segregadas. Muitos 

autores, ao optar por uma delas, justificam-na também em características das demais. 

Paulo Scartezzini defende que o vício oculto é cumprimento defeituoso do contrato, que 

se enquadra no conceito alargado de mora do direito brasileiro. Esclarece o autor que se, por 

um lado, não considera o vício como inadimplemento, também não compartilha da ideia de que 

                                                 

168 SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, v. 15. p. 337. 
169 LIMA, Otto de Souza. Teoria dos vícios redibitórios, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1965. p. 254 e ss. 
170ASSIS, Araken de; ANDRADE, Ronaldo Alves de; ALVES, Francisco Glauber Pessoa. Comentários ao 

Código Civil: do direito das obrigações (arts. 421 a 578). ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza (Coords.). Rio de 

Janeiro: Forense, 2007. v. 5. p. 313. 
171 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 107. 
172 O autor também se baseia na boa-fé e no sinalagma. GODOY, Claudio Luiz Bueno. Vícios do produto e do 

serviço. In: LOTUFO, Renan; MARTINS, Fernando Rodrigues (Coords.). 20 anos do Código de Defesa do 

Consumidor: conquistas, desafios e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 333-338. 
173 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1. p. 149-

150. 
174 GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, Francisco Paulo 

de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 113. 
175 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XXXVIII, Capítulo III, § 4.223. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 397. 
176 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade, 30. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. v.3. p. 108. 
177 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. São Paulo: 

Atlas, 2001. p. 476. 
178 SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2003. p. 84-86. 
179 LISBOA, Roberto Senise. O vício do produto e a exoneração da responsabilidade. In: NERY JUNIOR, 

Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Doutrinas Essenciais: Responsabilidade Civil. S p. 779-820. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, v. 4. p. 781.  
180 WALD. Arnoldo. Obrigações e Contratos. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 265. 
181 NADER. Paulo. Curso de Direito Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, v.3. p.95. 
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a entrega da coisa convencionada já constitui o perfeito e completo cumprimento contratual, 

visto que a obrigação não é só de entregar a coisa ou prestar o serviço, mas fazê-lo com as 

qualidades e quantidades prometidas e a eles ínsitas: 

[...] o fenômeno da troca não pode ser considerado exclusivamente em termos 

mecanicistas. O interesse do adquirente não está completo se o resultado do 

contrato consiste na transferência da propriedade de um bem diverso do 

combinado, com um vício ou ausência de qualidade. Somente quando o objeto 

adquirido esteja de acordo com as expectativas do comprador, o fim do 

contrato será atingido.182 

O autor português Pedro Romano Martinez aduz que “[s]empre que o devedor realiza a 

prestação a que estava adstrito, mas esta não corresponde, totalmente, à que era devida, a 

violação contratual subsume-se ao cumprimento defeituoso”.183 

Ainda que o Código Civil de 2002 não tenha mantido a regra expressa do código 

precedente (art. 1.103) — referente à possibilidade de o alienante eximir-se da responsabilidade 

pelos vícios redibitórios em virtude de previsão contratual — tal possibilidade continua sendo 

facultada às partes em razão da autonomia da vontade e da disponibilidade das normas de direito 

das obrigações,184desde que o alienante também ignore os vícios, caso contrário, haverá dolo 

na estipulação,185 levando à anulação da cláusula.186  

Nos termos do art. 443 do Código Civil, se o alienante conhecesse o vício da coisa, ao 

tempo da venda, teria de restituir o que recebeu mais perdas e danos; caso não tivesse dele 

conhecimento, teria que restituir o valor recebido, acrescido das despesas do contrato, sendo o 

                                                 

182 SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo José. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e 

insegurança: cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 175. Na mesma 

linha: CONSTANZA, Maria. Garantia di buon funzionamaento e risoluzione del contratto. Giustizia Civile, 

1978, v. 1. p. 154-158. 
183 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 25. 
184 SIMÃO, José Fernando. Os Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2003. p. 147; Otto de Souza. Teoria dos vícios redibitórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1965. p. 341; MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 2ª parte, 39. 

ed. 2012. v.5. p. 69. 
185 SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1945. p. 360-361; AGUAR DIAS, José de. Cláusula de não indenizar chamada cláusula de 

irresponsabilidade. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976. p. 112-119, n. 39; PEREIRA, Caio Mário da Silva. 

Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, Responsabilidade civil. Atualizada 

por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 113. 
186 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XXXVIII, Capítulo I, § 4.211. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 356. 
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ônus de tal prova do adquirente.187 Como é de justiça, o alienante de má-fé tem responsabilidade 

maior do que aquele que, sem culpa, aliena coisa defeituosa.188 Em caso de dolo, responde o 

alienante tanto pelo dano positivo quanto pelo interesse negativo, este último referente à 

privação da vantagem que obteria se a coisa estivesse perfeita.189  

Na realidade, a limitação das perdas e danos aos casos de má-fé do alienante e os prazos 

curtos para exercício das ações edilícias parecem considerar um contexto de “venda de segunda 

mão”. Pouco sentido há que o próprio fabricante seja liberado de sua responsabilidade pelo 

desconhecimento do vício em uma relação de direito comum. Quem nos abre os olhos para essa 

questão é a autora espanhola Inmaculada Sánchez,190 ao analisar a responsabilidade do 

construtor naquele país. Contudo o Código Civil brasileiro não diferencia “venda de segunda 

mão” da venda direta realizada pelo fabricante, o que talvez devesse fazer, pois as situações são 

muito distintas para estarem sujeitas ao mesmo regramento.191 

 

2.3.2. Prazos e pretensões 

 

O Código Civil de 2002, diferentemente do anterior, previu prazos decadenciais para a 

aparição do vício, iniciados a partir da tradição do bem, e, prazo decadenciais para a propositura 

da ação. Tal alteração prestigia a estabilidade das relações,192 conferindo a elas segurança 

jurídica, visto que, com o passar do tempo, se torna cada vez mais difícil comprovar a 

preexistência ou não do vício.193 

Entretanto, no âmbito do CDC (conforme será abordado no Capítulo 3), não foi 

estipulado prazo para o aparecimento dos vícios ocultos dos produtos e serviços, levando a 

                                                 

187 Ao contrário do Código Civil italiano que presume a má-fé do alienante, cumprindo a este provar que assim 

não agiu. SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do 

Consumidor. São Paulo: Atlas, 2003. p. 131.  
188 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975. p. 272. 
189 GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, Francisco Paulo 

de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 112. 
190 SÁNCHEZ RUIZ VALDÍVIA, Inmaculada. De la descodificación de los remédios de que dispone el 

consumidor y adquirente ordinário cuando se le entrega uma vivenda com vícios o defectos constructivos a 

la unificación del concepto de incumplimento de contrato: materiales para una reflexion. Revista de la 

Asociación Española de Abogados Especializados em Responsabilidad Civil y Seguro. Granada, nº 38, p. 21 a 31, 

segundo trimestre. 2011. 
191 Não obstante a grande curiosidade que o tema suscita à autora, o estudo aprofundado do assunto foge ao escopo 

do presente trabalho. 
192 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; BODIN DE MORAES, Maria Celina. Código Civil 

interpretado conforme a Constituição da República. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. v. 2. p.71. 
193 SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo José. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e 

insegurança: cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 394. 
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doutrina a considerar que o prazo seria o da vida útil do bem, tese que vem sendo acolhida pelo 

Poder Judiciário.194 

O art. 445 do Código Civil prevê que o adquirente decai do direito de obter a redibição 

ou o abatimento do preço no prazo de trinta dias, se a coisa for móvel, e de um ano, se for 

imóvel, contados da sua entrega efetiva, a não ser que o adquirente já estivesse na posse do 

bem, situação em que o prazo é reduzido à metade e contado a partir da alienação. No caput, o 

dispositivo é muito claro; a controvérsia surge no âmbito do parágrafo primeiro: 

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no 

preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, 

contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da 

alienação, reduzido à metade.  

§ 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o 

prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo 

de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os 

imóveis. 

§ 2º Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos 

serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, 

aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras 

disciplinando a matéria. 

Se o caput já trata dos vícios ocultos, que espécie de vícios seriam esses que, não 

bastassem serem ocultos, só poderiam ser conhecidos mais tarde, por sua natureza? Pedro 

Romano Martinez classifica esse tipo de vício como “defeito futuro” e assim exemplifica: 

[T]em sido aceite que a garantia por defeito se aplica quando o vício já existia 

em germe, estando, por conseguinte, as suas causas ínsitas na prestação. É o 

que se verifica, por exemplo, no caso da salitração dos rebocos se ficar a dever 

ao facto de o empreiteiro ter usado areia proveniente de zonas marítimas na 

feitura do cimento. 195 

A redação um tanto quanto confusa do dispositivo culminou com a edição do enunciado 

174 do Conselho da Justiça Federal, que já chegou a ser aplicado pelo Superior Tribunal de 

Justiça:196 

Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 

445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se 

                                                 

194 STJ, RESP nº 984.106/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. j. 04.10.2012. p. 20.11.2012. 
195 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2. reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 173. 
196 STJ, REsp nº 1.095.882/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galloti. j. 09.12.2014. p. 19.12.2014. 
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revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo primeiro, fluindo, entretanto, a 

partir do conhecimento do defeito.197 

Essa parece ser a única interpretação minimamente coerente,198 a despeito da 

obscuridade do dispositivo, pois, com relação aos imóveis, o prazo do caput e do parágrafo 

primeiro são idênticos (um ano), de forma que qualquer outra interpretação e, por conseguinte, 

o respectivo cálculo, fariam letra morta do referido parágrafo.199 Apesar de não desconhecer 

entendimento diverso,200 filiamo-nos ao quanto disposto no enunciado. 

Com efeito, conclui-se que: i) se o vício oculto puder ser constatado desde logo, mas 

não de imediato — pois senão seria considerado vício aparente — o adquirente terá o prazo de 

um ano, para bens imóveis, e de trinta dias, para bens móveis, para que possa obter a redibição 

ou o abatimento do preço; ii) se o vício do bem, por sua natureza, só puder ser conhecido mais 

tarde, os prazos serão os mesmos, mas serão contados da ciência do fato, e não da tradição do 

bem, desde que tal fato ocorra no primeiro ano para bens imóveis e, em 180 dias, para bens 

móveis. 

Além disso, discute-se se, nos prazos decadenciais supramencionados, também decairia 

o direito de cobrar perdas e danos. Poucos autores brasileiros dedicaram-se ao estudo. José 

Fernando Simão posiciona-se pela possibilidade de cobrá-los no prazo trienal do art. 206, §3º, 

inciso V, do Código Civil.201 Pontes de Miranda, por seu turno, parece entender que a pretensão 

à redibição ou à redução da contraprestação pode existir ao mesmo tempo em que a ação de 

indenização por inadimplemento ou por adimplemento ruim.202 Todavia confunde o leitor em 

relação a sua posição ao também dispor que: 

                                                 

197 Enunciado 174 do Conselho da Justiça Federal. Disponível em: < enunciado 174 do Conselho da Justiça Federal 

>. Acesso em: 06.10.2016. 
198 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 138-139. 
199 SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo José. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e 

insegurança: cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 394. 
200 José Fernando Simão, por exemplo, aduz que “em relação aos vícios que, por sua natureza, só possam ser 

identificados posteriormente, não há prazo para o seu aparecimento, mas uma vez evidenciado, o adquirente tem 

o prazo de 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis para pleitear a redibição do contrato ou a quanti 

minoris.” SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do 

Consumidor. São Paulo: Atlas, 2003. p.112. Para Hely Lopes Meirelles, o prazo do caput é de garantia, dentro do 

qual o vício ou o defeito deve aparecer para que se inclua na hipótese legal. A partir do aparecimento, o adquirente 

teria os prazos decadenciais do parágrafo primeiro para pleitear seus direitos. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 

de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 301. 
201 SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2003. p.81. 
202 “A pretensão à redibição ou à redução da contraprestação pode existir ao mesmo tempo em que a ação de 

indenização por inadimplemento ruim, que inadimplemento é, pois os objetos são diferentes, ou podem ser 

diferentes. De modo nenhum se pode invocar para as pretensões por inadimplemento, inclusive por adimplemento 
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 “(...) outorgado que não tem a pretensão de inadimplemento pode ter (e por 

isso se criou o instituto) a pretensão à responsabilidade por vícios do objeto. 

Ao outorgado que recebeu ainda lhe fica essa pretensão à prestação de 

garantia.” 203 

 Parece-nos que o autor vê, na disciplina dos vícios redibitórios, uma garantia que 

favorece aqueles que, por algum motivo (e.g. impossibilidade de comprovar culpa), não 

conseguem se valer do inadimplemento contratual; contudo, havendo inadimplemento, a via a 

ser eleita ficaria a cargo do credor. Nos tribunais, a questão tampouco é pacífica.204 

Quanto aos autores estrangeiros, Carvalho de Mendonça considera ser cabível ao 

adquirente, além das ações edilícias, a ação comum por inexecução das obrigações. 205 Calvão 

da Silva, por seu turno, defende operar a decadência do pleito indenizatório no mesmo prazo 

do direito de redibir o contrato, requerer abatimento, ou substituição da coisa, já que seria 

incongruente sujeitar as diferentes prerrogativas do credor a prazos diversos, pois, do contrário, 

permitir-se-ia a ele a obtenção de resultados equivalentes, contornando os rígidos e curtos 

prazos referentes aos vícios ocultos.206 No mesmo sentido, posiciona-se o autor português Pedro 

Romano Martinez, o qual defende que considerar possível pleitos indenizatórios em prazos 

diversos dos determinados para as ações edilícias é criar um atalho para prazos curtos.207 A 

                                                 

ruim, o prazo preclusivo do ad. 178, § 2º e §5º, IV, e do ad. 211 (art. 210) do Código Comercial.” PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das obrigações, t. 

XXXVIII, Capítulo I, § 4.211. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 422. 
203 Ibid., p. 422. 
204 Pela autonomia dos prazos: STF, RE 56182/SP. Rel. Min. Gonçalves de Oliveira. j. 01.01.1970. p. 

08.03.1967; STJ, REsp nº 30.042, Terceira Turma, Rel. Min. Dias Trindade. j. 16.12.1992. p. 01.03.1993; REsp 

52.075/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. j. 11.10.1994. p. 21.11.1994; REsp 23.672/PR, Quarta 

Turma, Rel. Min. Barros Monteiro. j. 13.06.1995. p. 23.10.1995; STJ, ARESP nº 1.059.956/RS, Quarta Turma, 

Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. j.06.03.2017. p. 28.03.2017; TJSP, Apelação Cível nº 0042586-

43.2009.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Vilenílson. j. 02.10.2012; Ap. civ. 0014581-81.2007.8.26.0161, Rel. 

Des.Rosa Nery. j. 14.02.2011; Ap. civ. n. 9072638-63.2009.8.26.0000, Rel. Des. James Siano. j. 16.02.2011. Pela 

impossibilidade de recorrer a outra via: Apelação Cível nº 591.782.4/9-00, Rel. Des. Francisco Loureiro. j. 

18.12.2008. p. 12.01.2009; Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 28834, Terceira Câmara 

Cível, Rel. Des. Ernani Graeff,j. 01.09.1982; TJSP, Apelação Cível nº 0013203-88.2009.8.26.0624, Rel. Des. 

Mílton Carvalho. j. 04.04.2013. p. 16.04.2013. 
205 CARVALHO DE MENDONÇA, Manoel Ignácio. Doutrina e prática das obrigações. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1938, t. II. p. 389. 
206 CALVÃO DA SILVA, João. Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Almedina, 1999, reimpressão. 

p.210-211. 
207“Apesar do art. 917º ser omisso, tendo em conta a unidade do sistema jurídico no que respeita ao contrato de 

compra e venda, por analogia com o disposto no art. 1.224º, dever-se-á entender que o prazo de seis meses é válido 

não só para interpor o pedido judicial de anulação do contrato como também para intentar qualquer outra pretensão 

baseada no cumprimento defeituoso. De facto, não se compreenderia que o legislador só tivesse estabelecido um 

prazo para a anulação do contrato, deixando os outros pedidos sujeitos à prescrição geral de vinte anos (art. 309º); 

por outro lado, tendo a lei estatuído que, em caso de garantia de bom funcionamento, todas as acções derivadas do 

cumprimento defeituoso caducam em seis meses (art. 921º, nº4), não se entenderia muito bem porque é que, na 

falta de tal garantia, parte dessas acções prescreveriam no prazo de vinte anos; além disso, contando-se o prazo de 



50 

 

 

 

autora italiana Luciana Cabella Pisu208aduz existir uma relação de acessoriedade a justificar a 

aplicação dos mesmos prazos a todas as pretensões, inclusive às indenizatórias de cunho 

contratual, mas não extracontratual. 

Em acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relatado pelo Professor e 

Desembargador Claudio Godoy,209 concluiu-se pelo decaimento de todas as pretensões circa 

rem (afetas diretamente à prestação)210 no mesmo prazo das ações edilícias, também sob o 

                                                 

seis meses a partir da denúncia, e sendo esta necessária em relação a todos os defeitos (art. 916º), não parece 

sustentável que se distinguam os prazos para o pedido judicial; por último, se o art. 917º não fosse aplicável, por 

interpretação extensiva, a todos os pedidos derivados do defeito da prestação, estava criado um caminho para iludir 

prazos curtos.” MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na 

Empreitada. 2. reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 336-337. 
208 “Resta ora da chiarire un ultimo profilo: la giurisprudenza assoggetta l’azione di resarcimento dei danni ai 

termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ., sia con riferimento ai danni di cui al primo comma 

dell’art. 1494, sia con riferimento ai danni di cui al secondo comma, argomentando dall’accessorietà dell’azione 

di resarcimiento rispetto alle azioni edilizie e dalla necessità di evitare che il compratore, scegliendo la via del 

risarcimento del danno, possa conseguire un resultato economicamente equivalente alla riduzione del prezzo, 

eludendone però i limiti temporali rigorosamente previsti dall’art. 1495. Nella riconstruzione qui proposta, tali 

argomentazioni conservano valore solo per i danni contrattuali, per cui mi pare che i termini in questione debbano 

senz’altro essere rispettati; ma non alterttanto può dirsi per i danni extracontratuali, in ordine ai quali non v’è 

accessorietà della domanda di resarcimento rispetto alle azioni edilizie. (...)” Resta agora esclarecer uma última 

questão: a jurisprudência sujeita a ação de ressarcimento de danos ao prazo de decadência e prescrição do art. 1495 

cod. civ., seja em relação aos danos previstos no primeiro parágrafo do art. 1494, seja em relação aos danos 

mencionados no segundo parágrafo, argumentando a acessoriedade da ação de ressarcimento em relação às ações 

edilícias e a necessidade de impedir o comprador, ao escolhera via do ressarcimento do dano, pode alcançar um 

resultado economicamente equivalente ao da redução do preço, iludindo os limites temporais rigorosamente 

previstos pelo art. 1495. Na reconstrução aqui proposta, esses argumentos mantêm o seu valor apenas no que tange 

aos danos contratuais, pelo que me parece que os termos em questão devem certamente ser respeitados; o mesmo 

não pode ser dito para os danos extracontratuais, em razão de não haver acessoriedade da ação de ressarcimento 

em relação às ações edilícias (tradução nossa). PISU, Luciana Cabella. Garanzia e responsabilitá nelle vendite 

commerciali. 45 Quadierni di Giurisprudenza Commerciale. Milano: Giuffrè, 1983. p. 262-263. No mesmo 

sentido, BIANCA, C. Massimo. La vendita e la permuta. Torino: Utet, 1972. p. 878-879.  
209 TJSP, Apelação nº. 9202792-72.2009.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Claudio Luiz Bueno 

de Godoy. j. 17.09.2013. p. 25.09.2013. 
210 “(...) propõem-se a uma distinção entre danos extra rem e danos circa rem. Utiliza-se uma nova nomenclatura, 

não pelo mero interesse de inovar, mas com a finalidade de estabelecer fronteiras precisas sem carecer de introduzir 

alterações nas teorias que já têm sido defendidas. Nos danos extra rem são de incluir unicamente duas situações: 

danos pessoais sofridos pelo credor; danos ocasionados no restante do patrimônio accipiens. Nestes últimos 

inserem-se os danos causados na pessoa ou no patrimônio de terceiros que o credor teve que indenizar. Em 

qualquer desses casos, usando a terminologia clássica, dir-se-á que a responsabilidade do devedor é delitual. (...). 

Exemplificando, se a máquina fornecida explode, a perda do valor desta é um dano contratual, mas os prejuízos 

causados na fábrica onde ela fora instalada fundamentam o recurso à responsabilidade aquiliana. Por conseguinte, 

os prejuízos que tanto podiam ser causados ao dono da obra, como a qualquer terceiros são danos extra rem. Todos 

os demais danos circa rem; ou seja, estes determinam-se por exclusão de partes. Assim, incluem-se neste tipo de 

prejuízo os decorrentes da diminuição ou perda de valor da coisa, os custos contratuais, o valor da eliminação dos 

defeitos, quando excepcionalmente feita pelo credor, o montante despendido em estudos, pareceres, etc., a 

diferença de preço que o credor teve que suportar para adquirir um bem substitutivo, os lucros cessantes, bem 

como outras despesas derivadas do incumprimento (p.ex. valor da renda de uma casa locada no período em que 

não foi possível usar a própria, o custo de uma sementeira perdida, porque as sementes, em razão da deficiente 

qualidade, não germinaram, as despesas judiciais na acção em que se exige a execução específica ou a resolução 

do contrato). Aos danos circa rem aplicam-se as regras do cumprimento defeituoso.” MARTINEZ, Pedro Romano. 

Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 2. reimpressão. Coimbra: 

Almedina, 1994. p. 216-221. 
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argumento de que, entender o contrário, seria propiciar uma via oblíqua para a obtenção do 

mesmo resultado fora do prazo aplicável aos vícios redibitórios. 

O Código Civil de 2002 previu prazos decadenciais, a contar da tradição do bem, para 

se obter a redibição ou o abatimento no preço, como mecanismo de segurança jurídica, 

colocando fim a uma série de discussões acerca da actio nata na vigência do Código Civil de 

1916,211 que não previa expressamente o início do prazo, tampouco se era decadencial ou não. 

Se, sob o fundamento da culpa contratual, for possível pleitear indenização pelos prejuízos 

suportados em virtude dos vícios redibitórios, estar-se-á contornando a lei e o intuito do 

legislador quando da edição do Código Civil de 2002. 

De outra perspectiva, se decaem todas as pretensões circa rem nos prazos estipulados 

pelo Código Civil para propositura das ações edilícias, questiona-se a adequação dos curtos 

prazos previstos, os quais são impróprios para bens complexos como aparelhos eletrônicos, 

carros, motores, entre outros. É verdade que a prática dos negócios corrige, em certa medida, a 

imperfeição legal com a inclusão das garantias contratuais,212o que é menos usual para bens 

imóveis.  

Se por um lado, no direito romano, as dificuldades de comunicação justificavam prazos 

mais alargados do que hoje, por outro, o cariz sofisticado dos bens e das construções na 

atualidade dificultam a detecção dos defeitos, daí por que os prazos aplicáveis aos vícios 

redibitórios são insatisfatórios, forçando o lesado a propor ação judicial com ligeireza,213 

dificultando a resolução amigável das controvérsias. Este último argumento é amenizado no 

âmbito do CDC, porquanto obsta o curso dos prazos decadenciais a reclamação 

comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até 

a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (art. 26, § 2º, 

I do CDC). É o que se verá no Capítulo 3, referente às relações de consumo. 

  

                                                 

211 Sobre as divergências então existentes: MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito 

das Obrigações. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 59, v. 4, Segunda parte; LÔBO, Paulo Luiz Neto. 

Responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. p. 27. 
212 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 113. 
213 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 351 e 353. 
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2.3.3. Vícios redibitórios na construção civil 

 

O Brasil faz parte de uma minoria de países que prevê a aplicação do regramento dos 

vícios redibitórios a todo e qualquer contrato comutativo214 e às doações com encargo. Em 

contrapartida, está com a maioria, inclusive com Alemanha, Itália, França e Portugal, ao não 

estender a garantia contra vícios, aos aparentes, que são considerados aceitos se não 

impugnados de imediato. 

Por se tratar de contrato comutativo, em que há correspondência entre as prestações das 

partes, a empreitada inclui-se no rol dos contratos sujeitos à disciplina dos vícios 

redibitórios,215tal como os demais contratos de construção que atendam a esse requisito.  

Para o caso da construção civil, tais vícios podem se consubstanciar em infiltrações, 

vazamentos, defeitos nas instalações elétricas e hidráulicas, entre outros, mas, que se afetarem 

a habitabilidade do imóvel, podem ser objeto da garantia do art. 618 do Código Civil, de acordo 

com o entendimento jurisprudencial pacificado.  

Dependendo do grau de conhecimento técnico que as partes possuam, o vício pode ser 

considerado oculto ou não.216 Quando o dono da obra é um especialista, engenheiro civil, por 

exemplo, exige-se dele maior diligência no exame da construção, a fim de atestar a existência 

de vícios.217 

Também se incluem como vícios a inadequação às regras legais ou, quando na venda 

sob amostra, a mercadoria não é igual a ela.218 Nesse sentido, no âmbito da construção civil, 

                                                 

214 “O seu campo de ação é o contrato comutativo. Alguns Códigos os mantêm como integrantes das obrigações 

do vendedor (francês, italiano de 1865, italiano de 1942, montenegrino, espanhol, alemão, suíço das obrigações 

etc.); o argentino insere-o na disciplina dos contratos comutativos; o Projeto de Felício dos Santos cuidava deles 

na parte geral dos contratos; o Código Civil brasileiro consolida a sua dogmática na parte geral dos contratos, mas 

em particular restringe a sua incidência aos contratos comutativos”. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições 

de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, Responsabilidade civil. Atualizada por 

MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 109. “Ao contrário de outros diplomas legais 

(por exemplo, o francês, o italiano, o espanhol, o português, o chileno etc.) os vícios redibitórios no direito pátrio 

foram incluídos na parte geral dos contratos, e por isso podem estar presentes em todos os contratos comutativos, 

assim entendidos aqueles em que há uma prestação e uma contraprestação, já pré-definidas pelas partes, inclusive 

nas doações com encargos.” SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo José. Vícios do produto e do serviço por 

qualidade, quantidade e insegurança: cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2004. p. 177-178. 
215 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais.11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 130. 
216 SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2003. p.187. 
217 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento defeituoso em especial na compra e venda e na empreitada. 

2. ed. Coimbra: Almedina, 2001. p. 169.  
218 SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1945. v. 15. p. 345. 
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pode-se considerar vício oculto a inexistência de determinada licença ou de aprovação 

governamental e, em relação à amostra, quando se apresenta determinado piso anteriormente 

ao início dos trabalhos, mas, depois de instalado, constata-se que a cor diverge.  

Quando o dono da obra toma ciência dos vícios ocultos, via de regra, ele não a rejeita, 

porquanto normalmente é mais conveniente requerer o abatimento do preço ou a cobrança de 

indenização.219 Carvalho de Mendonça considera que os critérios objetivos propostos pela 

doutrina para o abatimento do preço seriam errôneos, de forma que seria necessária a realização 

de perícia.220 Todavia, ainda que haja perícia, o critério para apuração do valor a ser abatido há 

de ser definido. Saleilles,221 com base na experiência alemã, já sugeria três opções: i) restituição 

de quantia equivalente à desvalorização da coisa; ii) diferença entre o preço pago e o valor da 

bem com vícios ou iii) diminuição do preço proporcionalmente à desvalorização da coisa.  

Nos termos do art. 50 da Convenção de Viena de 1980 (CISG),222 sobre os contratos de 

compra e venda internacional de mercadorias, optou-se pelo critério da dedução do preço 

proporcional à diminuição do valor bem. Para fins de aplicação dessa metodologia, há que se 

verificar tal diferença de preço no momento da celebração do contrato.223 

Para o caso específico da empreitada, Pontes de Miranda defende que deve ser abatida 

a diferença entre o que valeria o bem se os danos não tivessem ocorrido, e o que ele vale com 

defeitos, atentando-se para o valor no momento em que se há de indenizar, descontando-se 

eventual desvalorização do imóvel pelo uso.224 Em contrapartida, a depender dos benefícios 

                                                 

219 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 289. 
220 CARVALHO DE MENDONÇA, Manoel Ignácio. Doutrina e prática das obrigações. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1938, t. II. p. 390. O Código Civil português prevê essa solução em seu art. 1222, combinado com o art. 

884. 
221 RAYMOND. Saleilles. Étude sur la théorie générale de l’obligation d’aprés de premier projet de code pour 

l’empire alleman. 3. ed. Paris: Chevalier, 1925, nº 220. p. 241. 
222 “Artigo 50. Se as mercadorias não forem conformes ao contrato, quer ou não tenha sido pago o preço, o 

comprador pode reduzir o preço proporcionalmente à diferença entre o valor que as mercadorias efetivamente 

entregues tinham no momento da entrega e o valor que as mercadorias conformes teriam tido neste momento. 

Entretanto, se o vendedor reparar toda falta às suas obrigações, em conformidade com o artigo 37 ou o artigo 48, 

ou se o comprador se recusar a aceitar a execução pelo vendedor, de acordo com estes artigos, o comprador não 

pode reduzir o preço” VIEIRA, Iacyr de Aguilar. L’applicabilité et l’impact de la Convention des Nations Unies 

sur les contrats de vente internationale de marchandises au Brésil. Strasbourg: Presses Universitaires de 

Strasbourg, 2010. p. 415-455. CISG-Brasil. Acesso em 10.07.2017. Disponível em: 

http://www.cisgbrasil.net/doc/iacyr1.pdf. 
223 GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, Francisco Paulo 

de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 114. 
224 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 540.  
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retirados da prestação defeituosa pelo dono da obra, o construtor deverá ser ressarcido nos 

termos do enriquecimento sem causa.225 

Washington de Barros sugere que o abatimento consista “numa importância suficiente 

para escoimar a obra de seus defeitos e pô-la de acordo com o contrato”,226 o que nos parece 

mais adequado. 

A importância de haver a opção pelo abatimento é propiciar uma solução equitativa 

àquele que tem interesse em ficar com o bem, ainda que eivado de vícios,227 situação muito 

usual em se tratando de imóveis. 

Além disso, vale mencionar que, nos contratos de construção, é comum que o construtor 

por vezes forneça não só o serviço, mas também o material. De tal modo, em relação aos vícios 

ocultos do produto, não há dúvida de que seria possível o abatimento do preço ou a ação 

redibitória, pois os artigos que disciplinam os vícios ocultos (art. 441 e ss) mencionam 

expressamente a “coisa” recebida, conceito em que não se enquadram os serviços. 

Contudo, em virtude de se tratar obrigação de construir, enquadrável como serviço, 

pode-se discutir se a solução, nas relações de direito comum, seria de inadimplemento. Como 

já mencionado, o Código Civil, ao contrário do CDC, não prevê regramento específico para os 

vícios dos serviço (art. 20).228  

De outro ponto de vista, é possível inferir que, no limite, todas as coisas feitas pelo 

homem derivam de um serviço. Mesmo que haja uma linha de produção totalmente 

automatizada, há uma prestação de serviço na origem, ainda que limitada à formulação do 

projeto da fábrica. Mas nem de todo serviço deriva uma coisa, haja vista o exercício de 

profissões como garçom, médico, advogado, dançarino, entre outras. 

Sobre o tema, Carlos Roberto Gonçalves aduz que, caso se trate de empreitada de lavor, 

o vício será do serviço. Por outro lado, em se tratando de empreitada mista, com o fornecimento 

de mão de obra e de materiais, será necessário verificar se o vício ou defeito decorre do material 

                                                 

225 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 323. 
226 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 2ª parte, 39. ed. 2012. 

v.5. p. 267. 
227 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 211. 
228 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XXXVIII, Capítulo I, § 4.211. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 257. 
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ou do serviço para se aplicar um ou outro regramento.229 Todavia nos parece mais adequado 

considerar que, uma vez entregue a obra, não há mais o exercício da atividade. A partir desse 

momento, a construção deveria ser tida como produto,230 de forma a ser aplicada a disciplina 

dos vícios redibitórios a todas as falhas da construção, seja decorrente do material ou da 

prestação de serviço - à exceção daquelas que afetem a solidez, a segurança e a habitabilidade 

da obra, casos que devem ser tratados sob a disciplina do art. 618 do Código Civil. 

Por fim, o art. 446 do Código Civil determina que não correrão os prazos relativos aos 

vícios redibitórios na constância de cláusula de garantia, mas estipula que o adquirente deve 

denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de 

decadência. Tem-se aqui exceção à clássica regra de que os prazos decadenciais não sofrem os 

fenômenos do impedimento, suspensão ou interrupção.231 Ao contrário do Código de Defesa 

do Consumidor, o Código Civil é claro em determinar que o prazo da garantia legal só começa 

a fluir após o término da garantia contratual, mas impõe que seja feita a denúncia nos trinta dias 

subsequentes ao conhecimento do vício, ainda que em curso a garantia contratual. 

A cláusula de garantia aqui mencionada é a contratual, e não a legal do art. 618 do 

Código Civil, de maneira que não há que se fazer um esforço hermenêutico para conciliá-las. 

Somente são aplicáveis os prazos do art. 445 aos vícios e defeitos não atinentes à solidez, 

segurança e habitabilidade, caso contrário, aplicar-se-á integralmente a disciplina do art. 618. 

 

  

                                                 

229 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais, 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 376-381. 
230 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 518. 
231 “A decadência, não só se suspende, mas também se não interrompe como a prescrição: os meios adequados a 

evitar esta não se aplicam àquela, cujos prazos são improrrogáveis.” MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e 

Aplicação do Direito. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 240. Não se trata de algo peculiar da nossa 

legislação “(...) o Código Civil italiano de 1942 é claro ao permitir, em seu art. 2.965, a suspensão do prazo 

decadencial se houver previsão legal a respeito. No mesmo sentido prescreve o art. 328º do Código português.” 

SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo José. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e 

insegurança: cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 396. 
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2.4. Inadimplemento contratual 

 

Até aqui, constatamos serem aplicáveis aos vícios e defeitos da construção a disciplina 

relativa à rejeição da obra, à garantia do art. 618 do Código Civil e aos vícios redibitórios. 

Contudo discute-se aplicabilidade também do inadimplemento contratual. Nos termos dos art. 

389 do Código Civil vigente, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, 

juros, atualização monetária, lucros cessantes e honorários de advogado.  

Como visto, mesmo com o advento do parágrafo único do art. 618, o Superior Tribunal 

de Justiça ainda considera que, após transcorridos os cinco anos da garantia legal e mesmo que 

não observado o prazo de 180 dias do parágrafo único do dispositivo, poderia o dono da obra 

propor ação com fundamento no inadimplemento contratual. 

Entretanto o problema de permanecer aberta a via do inadimplemento contratual é 

eternizar a responsabilidade do construtor, porquanto, se a actio nata for a violação do direito, 

a qualquer momento em que o vício se manifestar, terá o dono da obra mais dez anos para o 

ajuizamento da ação.  

A respeito do tema, defende Hely Lopes Meirelles que o construtor responda por 

eventuais vícios e defeitos que vierem a aparecer na obra “durante todo o tempo de razoável 

durabilidade do produto”, ainda que transcorridos os cinco anos da garantia — período em que 

a responsabilidade do construtor é objetiva. Todavia, após o referido prazo, seria necessário 

comprovar dolo ou culpa do devedor.232  

Em matéria de prova, na responsabilidade contratual, o inadimplemento imputável 

(mora ou inadimplemento definitivo) conduz à responsabilização per si em havendo dano, 

cabendo ao devedor provar que o inadimplemento não decorreu de culpa sua no caso de 

responsabilidade subjetiva.233  

Além disso, em se tratando de empreitada, a simples ausência de obtenção do resultado 

é suficiente para configurar a presunção de culpa pelo inadimplemento.234 A responsabilidade 

do empreiteiro emerge automaticamente da não satisfação da obrigação final pela qual se 

                                                 

232 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 299. 
233 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil: Do inadimplemento das Obrigações. 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2003. v.5, t. II, arts 389 a 420. p. 101. 
234 ANDRIGHI, Vera; BENETI, Sidnei; ANDRIGHI, Vera. Comentários ao Novo Código Civil: das várias 

espécies de contratos, do empréstimo, da prestação de serviços, da empreitada, do depósito – Arts. 579 a 632. 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 9. p.319. 
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encarregou, salvo as escusas aceitas pela lei.235 Tanto nas obrigações de garantia como nas de 

resultado, o devedor assume o risco da não verificação do resultado pretendido.236 Daí se 

conclui que, mesmo após transcorrido o prazo de cinco anos de garantia do art. 618 — período 

em que vigoraria o regime da responsabilidade objetiva —, não seria necessário ao dono da 

obra comprovar a culpa do empreiteiro; o ônus seria deste de comprovar a ausência de culpa de 

sua parte. Ademais, “[s]obre o credor não impende o ônus de provar que era devida uma 

prestação com a qualidade normal, pois isso presume-se”.237 

Costa Sena já afirmava que a responsabilidade dos empreiteiros residia na culpa 

contratual, pois, como técnicos, comprometeram-se a entregar a obra isenta de defeitos: “são 

culpados, faltando ao pactuado”. 238 Para Aguiar Dias, trata-se de presunção de culpa decorrente 

do dever implícito de realizar a obra de acordo com os deveres da profissão, de ordem 

contratual. 239 Carvalho Santos240 e Alfredo de Almeida Paiva,241 por outro lado, defendiam que 

a responsabilidade quinquenal do empreiteiro-construtor era extracontratual ou legal, pois 

independia de previsão contratual e também visava a proteção de terceiros, a despeito de 

igualmente aduzirem se tratar de presunção de culpa, porquanto a própria lei já responsabilizava 

o empreiteiro construtor pelos defeitos de solidez e segurança. 

Mas, afinal, quais seriam as consequências efetivas de se discutir culpa? Quais vícios e 

defeitos da construção civil poderiam não ser causados por negligência, imperícia, 

imprudência? Talvez um defeito específico dos materiais adquiridos de terceiros, que o 

construtor não teria condições de identificar mesmo com as suas qualificações técnicas. 

Conforme o CDC, essa excludente não seria aplicável, pois, como se verá no Capítulo 3, há 

responsabilidade solidária entre o fabricante do produto e o construtor, a não ser que o dono da 

obra tenha se responsabilizado pela aquisição dos materiais.  

Além disso, mesmo no prazo de garantia legal do caput do art. 618, o construtor pode 

requerer prova pericial para verificar se estão presentes algumas das eximentes da 

responsabilidade objetiva, no caso, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou 

                                                 

235 DIAS. José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.388. 
236 ALMEIDA COSTA, Mário Julio. Direito das Obrigações. 9. ed. rev. Atual. Coimbra: Almedina, 2001. p. 971-

972 
237 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 154. 
238 SENA, J. C. Costa. Da empreitada no direito civil. Rio de Janeiro: Graphica São Jorge, 1935, nota n. 36. 
239 DIAS. José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.386. 
240 SANTOS, João Manoel de Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1964, v. 17. p. 350. 
241 PAIVA, Alfredo de Almeida. Aspectos do contrato de empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 75. 
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força maior, ou, ainda, que o vício ou o defeito não existe. Vale dizer, a responsabilidade 

objetiva, por si só, provavelmente não evitaria a dilação probatória. Com efeito, não se 

identifica grande benefício que possa decorrer do afastamento da culpa. Por outro lado, não se 

pode desprezar que a perícia talvez possua escopo reduzido em relação a um caso em que a 

culpa seja amplamente discutida, porquanto, nessa hipótese, terão mais relevância aspectos 

técnicos como a manutenção do bem, alteração da construção pelo dono da obra e a sua 

utilização adequada. 

Urge também ressaltar que, caso se recorra ao fundamento legal do inadimplemento 

contratual, há que se verificar a existência, no contrato, de cláusula penal limitadora de 

responsabilidade, nos termos do parágrafo único do art. 416, desde que tal limitação não se 

refira à responsabilidade pelos problemas da construção que afetem a solidez, segurança ou 

habilidade no período de cinco anos, visto que a garantia é irredutível. No âmbito de uma 

relação de consumo, como mencionado, uma cláusula como essa seria considerada abusiva, por 

derrogar regras de ordem pública do CDC, no caso, a responsabilidade por vícios e defeitos do 

bem ou serviço. 

Em relação aos prazos para exercício de pretensões, se a premissa é de que o art. 618 

não tem o condão de afastar a possibilidade de pleitear indenização por inadimplemento 

contratual culposo, este terá que ser disciplinado pela regra geral, sem haver qualquer 

peculiaridade em relação ao prazo, por se tratar de empreitada. Se acolhida a posição de Carlos 

Pinto Del Mar, o que se altera, após os 180 dias, é a mudança da responsabilidade objetiva para 

subjetiva. 

Para demonstrar as diferentes posições do Superior Tribunal de Justiça acerca de qual 

seria o prazo prescricional aplicável para pleitear reparação por perdas e danos decorrentes de 

inadimplemento contratual (se de três ou dez anos), Judith Martins-Costa e Cristiano Zanetti 

narram a cronologia de decisões da Corte, para então constatar que, de maneira majoritária, o 

Superior Tribunal de Justiça concluiu que a pretensão indenizatória fundada na 

responsabilidade contratual estava sujeita à prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, 

ressalvadas as hipóteses enquadradas em outros prazos específicos do art. 206.242 

                                                 

242 “De fato, no período compreendido entre 2006 e 2016, foram proferidos 22 acórdãos nesse sentido contra 

apenas quatro em sentido oposto. Descontados os casos em que a prescrição trienal foi mantida por não ter sido 

objeto de recurso, a incidência da regra especial somente foi acolhida pela Corte em dois julgados, datados de 

2006 e 2009. Não há dúvidas, portanto, sobre a constância e firmeza do entendimento segundo o qual a pretensão 

indenizatória, quando reportada a danos advindos da violação de um negócio jurídico, obedecia ao prazo decenal.” 

COSTA, Judith Martins ; ZANETTI, Cristiano de Souza. Responsabilidade Contratual: Prazo Prescricional de 

dez anos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 979, p. 215 – 241, maio 2017. 
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Entretanto, ao final de 2016, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

supreendentemente reviu o seu posicionamento anterior,243 considerando que a expressão 

“pretensão à reparação civil” constante do art. 206, § 3º, inciso V concernia não só aos danos 

decorrentes de responsabilidade extracontratual, mas também às pretensões indenizatórias 

provocadas pelo inadimplemento contratual em razão: i) do argumento terminológico; e ii) de 

essa interpretação ser a que mais se harmoniza com as demais regras de direito contratual e com 

o princípio da isonomia, já que não seria adequada a existência de prazos distintos para as 

obrigações fundadas em responsabilidade extracontratual e contratual.244 

Os referidos autores, contudo, manifestam a sua discordância em relação a tais 

argumentos em virtude de: i) a expressão “reparação civil” não ser utilizada nos dispositivos do 

Código Civil atinentes à responsabilidade negocial, mas, sim, nos artigos referentes à 

responsabilidade extracontratual; e ii) o credor poder optar pela execução específica do contrato 

em caso de mora e, em caso de inadimplemento definitivo, pela execução pelo equivalente ou, 

observados os pressupostos necessários, pela resolução do contrato, sem prejuízo da cobrança 

de perdas e danos em ambos os casos, nos termos do art. 475 do Código Civil. Assim, careceria 

de racionalidade a aplicação de prazo prescricional diverso a uma das opções, tampouco que o 

credor tivesse “um prazo para exigir o cumprimento da prestação e outro para reclamar o 

pagamento das perdas e danos que lhe são devidos em razão do mesmo descumprimento”. 245 

Na mesma linha, é citado o entendimento de Humberto Theodoro Júnior: 

Quando a norma do art. 206, § 3º, inciso V, fala em prescrição da “pretensão 

de reparação civil”, está cogitando da obrigação que nasce do ato ilícito stricto 

sensu. Não se aplica, portanto, às hipóteses de violação do contrato, já que as 

perdas e danos, em tal conjuntura, se apresentam com função secundária. O 

regime principal é o do contrato, ao qual deve aderir o dever de indenizar 

como acessório, cabendo-lhe função própria do plano sancionatório. Enquanto 

não prescrita a pretensão principal (a referente à obrigação contratual), não 

pode prescrever a respectiva sanção (a obrigação pelas perdas e danos). Daí 

que, enquanto se puder exigir a prestação contratual (porque não prescrita a 

respectiva pretensão), subsistirá a exigibilidade do acessório (pretensão ao 

equivalente econômico e seus acréscimos legais). É, então, a prescrição geral 

do art. 205, ou outra especial aplicável in concreto, como a quinquenal do art. 

                                                 

243 STJ, REsp 1.281.594/SP. Terceira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. j. 22.11.2016. p. 28.11.2016. 
244 MARTINS-COSTA, Judith Martins ; ZANETTI, Cristiano de Souza. Responsabilidade Contratual: Prazo 

Prescricional de dez anos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 979, p. 215 – 241, maio 2017. 
245 MARTINS-COSTA, Judith Martins ; ZANETTI, Cristiano de Souza. Responsabilidade Contratual: Prazo 

Prescricional de dez anos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 979, p. 215 – 241, maio 2017. 
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art. 206, § 5º, inciso I, que, em regra, se aplica à pretensão derivada do 

contrato, seja originária ou subsidiária a pretensão.246 

Além disso, do ponto de vista axiológico, também não há como se colocar, lado a lado, 

a responsabilidade extracontratual e contratual, não obstante novas teorias tendentes à 

aproximação de ambas com base na ideia do “contato social”, como fattispecie comum. No 

âmbito dos contratos, há que se reconhecer um grau muito mais próximo de interações sociais 

voluntárias, eminentemente patrimoniais, normalmente precedidas de uma fase negocial, de 

forma que é criado um vínculo entre os contratantes. Por outro lado, na responsabilidade 

extracontratual, “protege-se bens jurídicos gerais, em atenção ao comando neminem laedere. O 

contato entre ofensor e ofendido tende a ser efêmero, surgindo, no mais das vezes, de uma 

circunstância fortuita”.247 

No âmbito de uma relação contratual, há sentido em se ter um prazo prescricional mais 

alargado, caso contrário, tão logo surgisse a mora ou o inadimplemento, as partes tenderiam a 

não negociar, a fim de resguardar a sua pretensão, prejudicando sobretudo as relações 

contratuais de longo prazo, em que é comum a ocorrência de transações. Caso diverso é o do 

dano extracontratual, em que, pela costumeira distância entre lesante e lesado, não há porque 

se estender a relação interpessoal.  

A tese dualista da responsabilidade civil também tem prevalecido em outros países.248 

Na Itália, é previsto prazo de dez anos para responsabilidade contratual e cinco anos para 

extracontratual; na Espanha, de quinze anos para responsabilidade contratual e um ano para 

responsabilidade extracontratual; bem como Portugal, de vinte anos para responsabilidade 

contratual e prazos especiais para responsabilidade extracontratual.249  

                                                 

246 THEODORO JR, Humberto. Comentários ao Novo Código Civil: dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. 

Da prescrição e decadência. Da prova. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 3, t. II. p. 333. 
247 MARTINS-COSTA, Judith Martins ; ZANETTI, Cristiano de Souza. Responsabilidade Contratual: Prazo 

Prescricional de dez anos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 979, p. 215 – 241, maio 2017. 
248 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 17. 
249 MARTINS-COSTA, Judith Martins ; ZANETTI, Cristiano de Souza. Responsabilidade Contratual: Prazo 

Prescricional de dez anos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 979, p. 215 – 241, maio 2017 
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Diversos são os doutrinadores que seguem a linha dos dez anos.250 Contudo, não se 

despreza a posição contrária daqueles que defendem a aplicabilidade do prazo de três anos 

também à responsabilidade contratual.251 

Dessa forma, espera-se que, na linha da coerência decisória e da segurança jurídica, o 

Superior Tribunal de Justiça mantenha o prazo prescricional de dez anos para a 

responsabilidade contratual, vinculando-se aos seus próprios precedentes por não haver 

mudanças no campo fático ou jurídico a justificar a alteração do referido entendimento. Ou 

melhor, ainda que haja mudanças práticas a justificar a redução do prazo da responsabilidade 

contratual — tal como a celeridade com que as coisas acontecem no mundo moderno —, essa 

mudança deveria ocorrer na esfera legislativa, eventualmente reduzindo o prazo prescricional 

geral do Código Civil, o que já ocorreu anteriormente com a alteração de vinte para dez anos.252 

“Sem estudo sério, motivos poderosos e bem examinados, não deve o tribunal superior mudar 

a orientação dos seus julgados”.253 É preciso, portanto, que os interesses privados possam contar 

com a estabilidade de ver casos semelhantes julgados da mesma forma. 

A propósito, é adequado que se tenha um prazo prescricional geral para a 

responsabilidade contratual, visto não ser possível especificar um prazo prescricional para cada 

tipo de contrato, dada a licitude da estipulação de contratos atípicos (art. 425 do Código 

Civil).254 

Por todo o exposto, conclui-se que, à luz do entendimento jurisprudencial reinante, além 

de se valer da garantia de solidez, segurança e habitabilidade e da disciplina dos vícios 

redibitórios, pode o dono da obra fazer uso do inadimplemento contratual para alcançar suas 

pretensões circa rem (afetos diretamente à prestação) no prazo geral de dez anos. Contudo, em 

                                                 

250 FIGUEIREDO, Gabriel Seijo Leal de. Pretensão indenizatória fundada e responsabilidade contratual: 

inaplicabilidade do prazo prescricional de três anos. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovani Ettore; 

MARTINS, Fernando Rodrigues (Coords.). Temas relevantes do direito civil contemporâneo: reflexões sobre os 

10 anos do Código Civil. São Paulo: Atlas, 2012. p. 184; THEODORO JUNIOR., Humberto. Comentários ao 

Novo Código Civil: dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. Da prescrição e decadência. Da prova. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2005, v. 3, t. II. p. 333; SIMÃO, José Fernando. Prescrição e decadência: início dos prazos. 

São Paulo: Atlas, 2013. p. 270. 
251 BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Da empreitada. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 96, v. 858, p. 82-102, 

abril/2007. p. 100.  
252 Contra a decisão ora mencionada, foram interpostos embargos de divergência, já admitidos, de forma que se 

terá a oportunidade de conhecer a posição dos demais ministros (STJ, REsp 1.281.594/SP. Terceira Turma. Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze. j. 22.11.2016. p. 28.11.2016). 
253 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 

151-152. Com a mesma orientação: LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Tradução 

Portuguesa de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 443. 
254 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil: Do inadimplemento das Obrigações. 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2003. v.5, t. II, arts 389 a 420. p. 160-162. 
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relação aos danos extra rem, é discutível a adoção do prazo de três anos do art. 206, § 3º, inciso 

V do Código Civil ou do prazo geral de dez anos. Se alegado inadimplemento, a 

responsabilidade dependerá de comprovação de culpa, o que, em termos práticos, não parece 

ter grande relevância, pois em litígios que envolvem vícios e defeitos da construção é usual a 

realização de perícia, ainda que dentro do prazo de garantia do art. 618 do Código Civil. 

 

2.5. Manutenção de construções 

 

Em relação ao tema da culpa contratual, as falhas de manutenção são uma das causas de 

maior relevância para eventual isenção de responsabilidade do construtor. Inclusive, nos termos 

do art. 937 do Código Civil: “O dono do edifício ou construção responde pelos danos que 

resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.” 

Saliente-se que o dispositivo não se refere aos edifícios em construção, porquanto cumpre tão 

somente ao construtor tomar as providencias técnicas para evitar danos a terceiros enquanto a 

obra está em curso, de forma que, via de regra, a obrigação de reparar o dano será deste,255tema 

a que se dedica a subseção 2.7 do presente trabalho. 

Ao comentar a falta de manutenção, como eximente de responsabilidade do construtor, 

Carlos Pinto Del Mar invoca o seguinte cenário: 

Como exemplo de casos concreto, temos que a poluição traz microrganismos 

que acabam gerando fungos nos microporos dos revestimentos das fachadas, 

que vão causando a sua deterioração, gerando a necessidade de proceder à 

lavagem periódica das fachadas ou sua repintura a cada três ou cinco anos, 

dependendo do meio ambiente em que se localiza a edificação (que pode ser 

mais ou menos agressivo). Ora, se os usuários deixarem de executar a lavagem 

ou a repintura periódica das fachadas como determinam as normas técnicas, a 

sua inércia causará ou agravará problemas, pelos quais, eles próprios – os 

negligentes – devem responder. Nesse caso, a desídia dos usuários – a falta de 

manutenção – acarreta exclusão de responsabilidade do empreiteiro ou seus 

equiparados, pelas consequências derivadas dessa omissão. Como é 

reconhecido pelos próprios profissionais na área de perícias, nessas situações 

não há que se falar em vícios construtivos.256 

Além do exemplo acima, enquadram-se no mesmo contexto: i) a lavagem de água sob 

pressão acima da recomendável pelos manuais de uso, operação e manutenção, causando a 

                                                 

255 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 325. 
256 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2015. p. 194.  
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remoção de materiais e infiltrações; e ii) o uso de produtos agressivos ou inadequados para a 

limpeza de pisos, causando desgaste precoce. Se o déficit de manutenção tiver relação de causa 

e efeito com o dano, deve eximir o construtor de sua responsabilidade por vícios e defeitos, pois 

quem terá agido com culpa será aquele que realizou a manutenção,257 sem prejuízo de se apurar 

eventual culpa concorrente mediante a realização de perícia técnica. 

A comprovação da realização da manutenção é ônus do proprietário, caso contrário, 

imputar-se-ia ao construtor uma prova negativa, muito mais difícil para ele do que para o 

proprietário.258 Por outro lado, cumpre ao construtor ou incorporador entregar ao dono da obra 

(ou primeiro comprador) os manuais de uso, operação e manutenção das edificações, cujas 

diretrizes para elaboração são inclusive objeto da norma técnica ABNT NBR 14037:2011. 

A fim de assegurar que persistem os critérios mínimos de qualidade e segurança 

exigidos para a construção, Carlos Pinto Del Mar sugere que sejam estabelecidas vistorias 

periódicas nas edificações em geral, com a renovação da ART ou do RRT,259o que nos parece 

adequado por favorecer o conserto mais célere de defeitos, antes que se agravem, garantindo a 

segurança dos indivíduos. 

 

 

2.6. Pretensão à eliminação dos defeitos 

 

Nos termos do art. 48 da Convenção de Viena de 1980 (CISG), sobre os contratos de 

compra e venda internacional de mercadorias,260 o vendedor pode reparar, a sua custa, qualquer 

descumprimento de suas obrigações, desde que isso não implique atraso desarrazoado ou cause 

ao comprador inconvenientes e incertezas quanto ao reembolso, pelo vendedor, das despesas 

efetuadas pelo comprador. Contudo, mesmo nessa hipótese, mantém o comprador o direito de 

exigir indenização por perdas e danos. Nos termos da Convenção, enquanto em curso o prazo 

de reparação, não pode o comprador se valer de outra medida não condizente com o 

cumprimento das obrigações pelo vendedor. 

                                                 

257 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2015. p. 194 
258 Ibid., p. 201. 
259 Ibid., p. 78-80. 
260 VIEIRA, Iacyr de Aguilar. L’applicabilité et l’impact de la Convention des Nations Unies sur les contrats 

de vente internationale de marchandises au Brésil. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2010. p. 

415-455. CISG-Brasil. Acesso em 10.12.2017. Disponível em: http://www.cisgbrasil.net/doc/iacyr1.pdf.). 
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A exemplo da convenção citada, a possibilidade de ser exigida a eliminação dos defeitos 

é positiva, pois o adquirente pode auferir as vantagens esperadas da coisa entregue, na medida 

em que fica satisfeito o seu interesse primário. Trata-se da concretização do princípio da 

restauração natural, indenização pelo interesse no cumprimento, por meio da execução 

específica. Eliminando-se os defeitos e deformidades, o dono da obra estará na posição que 

estaria se cumprida a obrigação corretamente. Além disso, evita-se o recurso a outros meios 

mais severos como a resolução do contrato.261 

Ennecerus entende que não há apenas a faculdade de rejeitar a obra, visto que há um 

dever correlato ao dever de execução, pelo qual o empreiteiro fica obrigado a corrigir os vícios 

e os defeitos da construção.262 Caso assim requeira o dono da obra, e o construtor não cumpra 

a sua obrigação, poderá aquele rejeitá-la ou pedir o abatimento do preço.263É o que defendem 

também Pontes de Miranda264 e Orlando Gomes:265 o dono da obra tem pretensão à eliminação 

dos defeitos. Caso o construtor não elimine o defeito ou incorra em mora para assim proceder, 

pode o dono da obra contratar outro para que o faça, exigindo que o construtor lhe indenize das 

despesas.266 

Do ponto de vista legislativo, não obstante o quanto disposto no art. 475 do Código Civil 

(“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-

lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”), a 

interpretação sistemática da lei evidencia que somente o inadimplemento absoluto autoriza a 

resolução da relação jurídica contratual, porquanto o art. 401 do mesmo diploma legal permite 

                                                 

261 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 310 - 319. 
262 “La pretensión dirigida a la realización de obra queda extinguida y el derecho del comitente se limita a que 

subsanen los defectos. Esto no excluye que el empresario tenga derecho a realizar la subsanación exigida repitiendo 

la obra. A la pretensión de subsanación pueden añadirse, como en la compraventa, las pretensiones de redhibición 

y reducción después de la fijación de un plazo, aparte de la pretensión de indemnización en caso de vicio debido 

a culpa (infra II). Estas pretensiones son de garantía y están sujetas todas ellas a prescripción corta del § 368, que 

comienza a correr desde la recepción o admisión de la obra.” ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLFF, 

Martin. Derecho de Obligaciones. Traducción de la 35ª edición alemana con estudios de comparación y 

adaptación a la legislación y jurisprudencia españolas. GONZÁLEZ. Blas Pérez; ALGUER, José. (Trad.) 

Barcelona: Bosh, 1948, v. 2. p. 278, § 148. 
263 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 287. 
264 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 532. 
265 GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, Francisco Paulo 

de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 367. 
266 Ibid., p. 367. 
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a purgação da mora, e o parágrafo único do art. 395 insere o requisito da imprestabilidade da 

prestação para que se possa enjeitá-la, exigindo-se a satisfação das perdas e danos.267 

Assim, questiona-se se, pela lei, o construtor teria efetivamente direito a purgar a mora, 

corrigindo os defeitos da construção, e se é possível considerar mora o inadimplemento 

defeituoso. A respeito do tema, Agostinho Alvim, em um conceito ampliado de mora, considera 

que a prestação com imperfeições, defeitos ou incompletudes significativas também será 

considerada morosa.268 Paulo Scartezzini destaca que o Código Civil brasileiro, ao prever, no 

art. 394, que se considera “em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não 

quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”, difere da 

legislação de outros países por contemplar, no conceito de mora, não só o critério temporal, 

mas também a questão do lugar e do cumprimento da obrigação de maneira diversa da 

pactuada.269Judith Martins Costa também leciona na mesma direção: 

Considerando os aspectos qualitativos e quantitativos da prestação, ocorre 

mora, por cumprimento inexato (ou adimplemento mau, ou defeituoso) 

sempre que a prestação for efetivada em termos não-correspondente à conduta 

devida. [...] É preciso, para que um cumprimento seja denominado “inexato” 

que ele tenha um mínimo de correspondência com a prestação devida.270 

O “mínimo de correspondência” com a prestação é definido por Menezes Cordeiro da 

seguinte forma: 

A distinção terá de ser extrajurídica: um certo comportamento poderá 

considerar-se como cumprimento, se bem que inexato, quando, à luz do bom 

senso e de critérios de normalidade social, ele ainda possa ser aproximado do 

cumprimento devido. Quando tal não suceda, há, pura e simplesmente, 

                                                 

267 ZANETTI, Cristiano de Souza Zanetti. A transformação da mora em inadimplemento absoluto. Revista dos 

Tribunais, v. 942. p. 117, abr./2014; ASSIS, Araken de; ANDRADE, Ronaldo Alves de; ALVES, Francisco 

Glauber Pessoa. Comentários ao Código Civil: do direito das obrigações (arts. 421 a 578). ALVIM, Arruda; 

ALVIM, Thereza (Coords.). Rio de Janeiro: Forense, 2007. v. 5. p. 632; MARTINS-COSTA, Judith. Comentários 

ao Novo Código Civil: Do inadimplemento das Obrigações. TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Rio de 

Janeiro: Forense, 2003. v.5, t. II, arts 389 a 420. p. 252-253. 
268 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. n. 

41. p. 52. 
269 “Ao contrário de outros ordenamentos jurídicos, como, por exemplo, o português (art. 804 do CC), o chileno 

(art. 1.551 do CC), o peruano (arts. 1.333 a 1.340 do CC), o argentino, o francês, o italiano e o espanhol, a 

legislação pátria estabelece como mora, além da questão do lugar (arts. 327 a 330) e a do cumprimento da 

obrigação na forma diversa do convencionado.” SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo José. Vícios do produto 

e do serviço por qualidade, quantidade e insegurança: cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2004. p. 125-127. 
270 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil: Do inadimplemento das Obrigações. 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2003. v.5, t. II, arts 389 a 420. p. 229. 
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incumprimento. Os resultados obtidos desta forma devem, em todo o caso, 

passar pelo crivo da boa-fé.271 

Ou seja, de um lado, tem-se o direito do credor de receber a prestação devida, sem vícios 

ou defeitos; de outro, a pretensão do devedor de não sofrer prejuízo desproporcional a sua 

falta.272 

Ante os ensinamentos acima, que remetem à análise de fatos, cumpre sobre eles refletir. 

Caso o dono da obra contrate terceiros para consertar os vícios ou defeitos da construção, o 

construtor terá prejuízo, pois, se ele mesmo fizesse os reparos, o faria a preço de custo. A partir 

do momento em que o construtor é obrigado a pagar as despesas de mão de obra de terceiros 

contratados pelo dono da obra, terá que custear também a margem de lucro deste. De tal ponto 

de vista, é defensável que o construtor tenha direito a purgar a mora, tornando a prestação 

defeituosa adequada. É difícil de se imaginar que haja inutilidade da prestação a configurar 

inadimplemento nessa hipótese, porquanto, na realidade, estamos tratando do cenário em que a 

mesma obrigação seria contratada pelo dono da obra de terceiro, o que demonstra a sua 

prestabilidade. Dessa forma, não haveria que se falar em falta de interesse na prestação da 

obrigação, assim entendido como aquele que a prestação prometida visava satisfazer.273 

“Assim, enquanto a prestação permanece útil, possível e ainda íntegra, há sempre a chance de 

o devedor cumprir, ainda que tardiamente.” 274 

De qualquer maneira, por cautela, é recomendável que seja prevista, contratualmente, a 

obrigatoriedade de o dono da obra oportunizar ao construtor a realização de reparos. Ainda que 

a tecnologia tenha se desenvolvido significativamente nas últimas décadas, a construção civil 

não deixou de ser uma atividade em que a força humana é preponderante e, humana que é, está 

sujeita a erros, principalmente porque, em muitos aspectos, depende de intenso trabalho manual. 

Impedir que o construtor sane o vício ou o defeito, por mero capricho, representaria 

abuso de direito, assim entendida a conduta que “embora lícita, mostra-se em desconformidade 

com a finalidade que o ordenamento pretende naquela circunstância fática alcançar e 

                                                 

271 MENEZES CORDEIRO, A.M. Direito das Obrigações. Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade de 

Direito de Lisboa, v. 2, 1980. p. 440-441. 
272 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil: Do inadimplemento das Obrigações. 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2003. v.5, t. II, arts 389 a 420. p. 229. 
273 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor: Resolução. Rio 

de Janeiro: Aide, 1991. p. 133. 
274 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil: Do inadimplemento das Obrigações. 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2003. v.5, t. II, arts 389 a 420. p. 194. 
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promover.”275 A recusa injustificável também seria contrária à boa-fé se ainda houvesse 

interesse no objeto da prestação,276 afastando-se do espírito de colaboração entre os 

contratantes. 

Outrossim, na maioria das vezes, também é conveniente ao dono da obra que o 

construtor refaça ele mesmo os serviços, caso contrário, terá que despender mais dinheiro com 

a contratação de terceiros, ao passo que demandará certo tempo até ser ressarcido pelo 

construtor, máxime se for necessário o ajuizamento de ação judicial.277  

Por outro lado, há que se ponderar que, se a falha técnica for extremamente grosseira ou 

se o vício ou defeito aparecer pela segunda vez, é razoável que não se autorize a purgação da 

mora. Tendo sido ineficaz a primeira eliminação do defeito, admite-se que o dono da obra não 

esteja disposto a conferir uma segunda chance ao construtor, ainda que mantenha o interesse 

no objeto da prestação, que preferirá confiar a terceiro, até mesmo por receio de ver a sua 

situação agravada.  

Além disso, se o construtor não se propuser a eliminar os defeitos na velocidade 

razoavelmente pretendida pelo dono da obra ou na urgência que se faça necessária, a fim de 

evitar maiores prejuízos, também é de se admitir a contratação direta de terceiros às expensas 

do primeiro construtor.278Todavia, não sendo este o caso, a indenização a que o construtor 

poderia ser condenado a pagar deveria ser correspondente tão somente àquilo que ele gastaria 

para refazer o serviço por conta própria, ou seja, a preço de custo. 

O Código Civil alemão (§ 637 (3) BGB)279 diferencia-se ao determinar que, caso o 

construtor se oponha a consertar os vícios e defeitos, cumpre a ele antecipar as despesas, de 

                                                 

275 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; BODIN DE MORAES, Maria Celina. Código Civil 

interpretado conforme a Constituição da República. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. v.1. p. 345. 
276 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 313-314. 
277 “A possibilidade de ser exigida ao empreiteiro a eliminação dos defeitos satisfaz não só o interesse do dono da 

obra em ver a prestação a que tem direito fielmente cumprida, mas também o interesse do empreiteiro em ser ele 

a efectuar essa obra de reparação, permitindo-lhe o controlo dos seus custos e evitar o agravamento dos prejuízos 

causados pelo defeito.” MARIANO, João Cura. Responsabilidade contratual do empreiteiro pelos defeitos da 

obra. 6a ed. Coimbra: Almedina, 2015. p. 111. 
278 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2. reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 313-318. 
279 “§ 637 Selbstvornahme (1) Der Besteller kann wegen eines Mangels des Werkes nach erfolglosem Ablauf einer 

von ihm zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der 

erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht verweigert. (2) 

§ 323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Der Bestimmung einer Frist bedarf es auch dann nicht, wenn die 

Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist. (3) Der Besteller kann von dem Unternehmer 

für die zur Beseitigung des Mangels erforderlichen Aufwendungen Vorschuss verlangen.” BGB § 637 (Auto 

retificação. Correção de defeito na obra pelo Dono da obra) (1) Havendo defeito na obra, o cliente pode, após 

vencimento infrutífero de um prazo razoável estabelecido por ele para desempenho suplementar pelo empreiteiro, 
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forma extrajudicial, para que o dono da obra contrate terceiro, ao mesmo tempo em que 

estabelece (§ 641 (3) BGB)280 que o dono da obra poderá reter até o dobro do valor devido para 

as despesas de conserto, caso o construtor se negue a sanar os problemas denunciados. 

No âmbito do CDC, a possibilidade de o devedor sanar o vício ou defeito dependeria, 

em princípio, de a irregularidade ser do produto ou do serviço, tema que será tratado no Capítulo 

3 do presente trabalho. 

 

2.7. Danos a terceiros 

 

Para além dos poderes e deveres existentes no âmbito da relação contratual entre 

construtor e dono da obra, cumpre tecer algumas considerações referentes à responsabilidade 

pelos vícios e defeitos da construção em relação a terceiros. 

Em razão da conduta dos seus empregados e prepostos, o empreiteiro responde pelos 

danos causados a terceiros, de acordo com os princípios gerais de responsabilidade,281 motivo 

pelo qual deve bem treiná-los para o exercício de suas funções. Na construção civil, é de grande 

importância a tomada de medidas preventivas contra danos. Sobre o tema, Teresa Ancona 

Lopes defende a aplicabilidade do princípio da precaução por meio da análise dos riscos 

estatísticos, de forma a gerenciá-los e minimizá-los.282 

Concluída a construção, não haverá mais o exercício da atividade, sendo a obra tida 

como produto,283 de forma que a situação passa a ser regida pelo art. 931 do Código Civil, que 

                                                 

corrigir por si mesmo o defeito e exigir compensação pelas despesas necessárias, a menos que o (empreiteiro) 

recuse por direito o desempenho suplementar. (2) O artigo § 323 (2) aplica-se com as necessárias modificações. A 

determinação de prazo não é necessária, se o desempenho suplementar falhar ou não for razoável para o dono da 

obra. (3) O dono da obra pode exigir o pagamento antecipado do empreiteiro para as despesas necessárias à 

correção do defeito (tradução nossa).  
280 “BGB § 641 (Fälligkeit der Vergütung) (...) (3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, 

so kann er nach der Fälligkeit die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern; angemessen ist 

in der Regel das Doppelte der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.” BGB § 641 (Vencimento 

da remuneração) (...) (3) Se o dono da obra pode requerer a retificação de defeito da obra, pode recusar-se a pagar 

parte proporcional da remuneração na data devida; adequada a retenção do dobro do valor necessário à reparação 

do defeito (tradução nossa). 

 
281 ESPINOLA, Eduardo. Dos Contratos Nominados no Direito Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Conquista, 

1953. p. 288. 
282 LOPES, Teresa Ancona. Nexo causal e produtos potencialmente nocivos. São Paulo: Quartier Latin, 2008, 

p. 26. 
283 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 518. 
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concerne à responsabilidade extracontratual e a impõe a empresários individuais e empresas, 

independentemente de culpa, em relação a danos causados pelos produtos postos em 

circulação.284 

No capítulo do Código Civil referente à empreitada, não há disciplina específica 

referente aos danos a terceiros. Mário Moacyr Porto285 e Hely Lopes Meirelles286 sustentam que 

o construtor e o dono da obra são solidariamente responsáveis por danos causados a prédios 

vizinhos, independentemente de culpa, em decorrência da própria nocividade da obra e pelo 

fato de auferirem proveito econômico da construção. Todavia, caso o construtor seja o culpado, 

o dono da obra terá direito de regresso contra ele. Discordam de tal posição Marco Aurélio 

Viana287 e Alfredo de Almeida Paiva,288 por entenderem que não há uso nocivo da propriedade 

quando o proprietário edifica em seu terreno, confiando a obra a profissional legalmente 

habilitado, respeitando os regulamentos administrativos e as normas técnicas aplicáveis à 

construção. Não haveria violação ao direito de vizinhança, porquanto quem constrói exercita 

regularmente um direito. Dessa forma, pela regra geral, responsável seria tão somente o dono 

da obra, conforme lição de Costa Sena: 

Na ereção de prédios e principalmente grandes edifícios, as possíveis 

consequências prejudiciais aos vizinhos somente estão ao alcance dos 

técnicos, versados na difícil ciência da mecânica do solo. Ora, repugna 

responsabilizar quem quer que seja por violar noções, que não é obrigado a 

conhecer.289 

A divergência é menor em relação aos danos causados a terceiros não vizinhos, por 

exemplo, por queda de material, desabamento, poluição, poeira, fumaça e ruído. Todos os 

autores acima citados defendem que a responsabilidade será normalmente exclusiva do 

construtor. 

Hely Lopes Meirelles ressalva a possibilidade de, para o caso de danos a não vizinhos, 

o dono da obra, quando muito, ser: i) subsidiariamente responsabilizado, caso o construtor não 

                                                 

284 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2015. p. 33-34. 
285 PORTO, Mário Moacyr. Da Responsabilidade Civil do Construtor. Revista Forense, v.303. p. 17 a 21, Rio 

de Janeiro, 1988. 
286 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 323-328. 
287 VIANA, Marco Aurélio. Contrato de construção e responsabilidade civil: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1981. p.70-77. 
288 PAIVA, Alfredo de Almeida. Aspectos do contrato de empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 95-97 
289 SENA. J. C. Costa. O Direito de construir e a vizinhança. Revista Forense, v. 50, n. 147. p. 28-30, maio/jun, 

1953. p. 29. 
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tenha patrimônio para responder pelos danos “em razão do princípio jurídico de quem aufere 

os cômodos suporta os ônus”; e ii) solidariamente responsável, por culpa in eligendo, caso o 

dono da obra tenha confiado os trabalhos a profissional não habilitado.290 

Marco Aurélio Viana,291 Alfredo de Almeida Paiva292 e Domenico Rubino293 também 

defendem que se responsabilize o dono da obra caso seja contratada pessoa economicamente 

inidônea, sob o fundamento alargado da culpa in eligendo, pela escolha de alguém que não 

possa responder patrimonialmente por uma atividade que envolve risco de danos a terceiros.294 

Posição contrária à de Costa Sena, que argumenta que, em todas as profissões liberais, prejuízos 

podem ser causados a terceiros, nem por isso se exige, do profissional, caução para que a exerça. 

Pressupõe-se a idoneidade científica e técnica.295  

Contudo, não há como se negar que, no caso da construção civil, a atuação do 

profissional liberal é de inequívoco maior risco de danos a sujeitos alheios à relação contratual 

em comparação à maioria das demais profissões.296Dessa forma, é plausível ponderar que o 

dono da obra deva ser responsabilizado subsidiariamente se contratou construtor que carece de 

capacidade financeira para responder pelos danos, pois consideráveis são as chances de haver 

algum prejuízo a terceiros. Se a escolha do dono da obra foi contratar serviço provavelmente 

mais barato de empresa ou profissional sem patrimônio, deve ele assumir as consequências da 

sua economia.  

Por outro lado, não há que se falar em culpa in vigilando do dono da obra se leigo for 

na matéria, porquanto não cabe a este controlar a conduta técnica do construtor.297Ademais, 

ainda que fosse um profissional da área, se optou por se distanciar dos riscos, contratando 

terceiro para realizar a obra, também não há como ser responsabilizado pela ausência de 

                                                 

290 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 323-328. Com o que concorda: PAIVA, Alfredo de Almeida. Aspectos do contrato de 

empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 98.  
291 VIANA, Marco Aurélio. Contrato de construção e responsabilidade civil: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1981. p. 73-74. 
292 PAIVA, Alfredo de Almeida. Aspectos do contrato de empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 98. 
293 RUBINO, Domenico. Dell’Appalto. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1946. p. 304. 
294 VIANA, Marco Aurélio. Contrato de construção e responsabilidade civil: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1981. p. 73-74. 
295 SENA, J. C. Costa. Da responsabilidade de Arquitetos e Construtores perante terceiros. Revista Forense. 

Rio de Janeiro: Forense, v. 38, n. 87, p. 326–329, jul./set. 1941. p. 326. 
296 PAIVA, Alfredo de Almeida. Aspectos do contrato de empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 107; 

NETO, Antonio Kehdi. Responsabilidade Civil do Construtor. Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil, 

Porto Alegre, Ano XI, n. 62, p. 36-63, nov./dez. 2009. p. 45. 
297 PAIVA, Alfredo de Almeida. Aspectos do contrato de empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 98; 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 323-323. 
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vigilância. Situação diversa é daquele que é contratado para realizar a fiscalização da obra, que, 

a depender do seu escopo contratual de atuação, poderá responder em conjunto com o 

construtor. 

Adicionalmente, há que se afastar a doutrina do “socialmente mais apto”, pois transfere 

o fundamento da responsabilidade fundada na culpa para o aspecto prático da pessoa 

patrimonialmente mais favorecida. Some-se a isso o fato de nem sempre ser o dono da obra o 

mais hábil por esse critério, principalmente considerando as grandes construtoras que atuam no 

mercado nos dias atuais.298 

Destarte, pelas conclusões acima, é recomendável que, para trabalhos em que haja 

inequívoco risco de serem causados prejuízos a terceiros, seja contratado profissional habilitado 

tecnicamente e patrimonialmente capacitado para responder por vícios e defeitos da obra que 

possam acarretar danos a terceiros ou, ainda, seja exigido do construtor seguro de obra.299 

Por fim, cumpre ressaltar que, em relação a terceiros alheios à relação contratual, se 

considerada a atividade de construção civil como de risco, seria aplicável o parágrafo único do 

art. 927 do Código Civil, referente à responsabilidade aquiliana. Nos termos do referido 

dispositivo, o risco do qual decorre a responsabilidade objetiva é o risco da atividade, e não o 

do produto. Um dos critérios para se averiguar a aplicação da responsabilidade objetiva com 

base na teoria do risco é observar as chances de ocorrência de danos em uma escala claramente 

superior em comparação a outras situações usuais da vida em sociedade; “a qualificação jurídica 

de uma atividade como arriscada constitui exceção e não a regra, no universo daquelas tidas 

como lícitas”.300 

No caso da construção civil, à primeira vista, o senso comum diria que a atividade é de 

risco para os direitos de terceiros. O setor lidera o ranking de óbitos decorrentes de acidentes 

do trabalho. Além disso, é usual a ocorrência de danos a imóveis de terceiros e, não raro, ao 

meio ambiente. Por outro lado, em uma análise mais ponderada, é necessário reconhecer que a 

construção civil engloba uma série de atividades que podem representar ou não riscos, de forma 

que a análise pelo Poder Judiciário há de ser casuística.301 

                                                 

298 SENA, J. C. Costa. Da responsabilidade de Arquitetos e Construtores perante terceiros. Revista Forense, 

Rio de Janeiro, v. 38, n. 87, p. 326–329, jul./set. 1941. 
299 PAIVA, Alfredo de Almeida. Aspectos do contrato de empreitada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 107; 

STJ, REsp nº 473.107/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. j. 26.10.2006. p. 18.12.2006. 
300 SCAFF, Fernando Campos; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Da culpa ao risco na responsabilidade civil. In: 

JUNIOR, Otavio Luiz Rodrigues; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da. (Org.). Responsabilidade civil 

contemporânea. Em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. 1.ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011. p. 82. 
301 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2015. p. 33-34. 
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3. A RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR NO ÂMBITO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR 

A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, inciso XXXII, norma programática em 

relação à defesa do consumidor (“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor”), e determina, em seu art. 170, V, que a ordem econômica deve ser pautada pelo 

mesmo princípio. 

No entanto foi apenas com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 

8.078/1990, que se obteve certo reequilíbrio das relações de consumo. Antes de sua edição, a 

relação contratual entre consumidor e fornecedor pendia em favor deste, que conseguia impor 

cláusulas que lhe eram vantajosas, por meio de contratos de adesão, em que a vontade do 

consumidor restava preterida. Com a promulgação do CDC, o consumidor obteve base legal 

para ao menos contestar as cláusulas abusivas e ver assegurado outros direitos relativos à: i) 

garantia dos produtos e serviços; ii) responsabilidade decorrente de defeitos ou vícios que estes 

apresentem; e iii) ampliação do rol de responsáveis, entre outros. 

As normas do CDC não podem ser derrogadas, por serem de ordem pública, conforme 

os ditames de seu art. 1º. Elas representam uma estrutura jurídica aplicável a todos os ramos do 

Direito nos quais haja relação de consumo,302 a qual pressupõe a existência de um consumidor 

e um fornecedor de bens e serviços, a configurar provável desequilíbrio técnico e econômico. 

Em virtude da tendência moderna de proteção ao consumidor, considerou-se a disciplina 

dos vícios redibitórios insuficiente para disciplinar a responsabilidade civil do fabricante, 

motivo pelo qual foi criado um regramento próprio no âmbito do CDC.303 Além disso, este 

código prezou pela responsabilidade objetiva do fornecedor, não com fundamento no risco da 

atividade, como o fez o Código Civil, mas, sim, pela simples atividade econômica do fornecedor 

no mercado,304exceção feita aos profissionais liberais. 

 

 

                                                 

302 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 515. 
303 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 114. 
304 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios Reguladores da Responsabilidade Civil no Código de Defesa do 

Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 3. p. 59, jul./set. 1992. 
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3.1. Relação de consumo no âmbito da construção civil 

 

Para averiguar a existência de uma relação de consumo, é preciso observar as definições 

trazidas pelo CDC, que conceitua consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (caput do art. 2º). Equiparam-se também 

a consumidores a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que tenham intervindo 

nas relações de consumo (art. 2º, parágrafo único), as vítimas de acidentes (art. 17), assim 

considerados também os bystanders, meros espectadores que sofrerem danos,305e todas as 

pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais previstas no código (art. 29).  

A lei optou pela teoria finalista como forma de diferenciar as relações de consumo 

daquelas de direito comum, estabelecendo que consumidor é o destinatário final do bem, que o 

retira do mercado.306Aos condomínios edilícios também vêm sendo aplicado o CDC quando 

litigam contra terceiros fornecedores, mas não com os próprios condôminos.307 

Quanto à definição de “fornecedor”, esta provoca menos controvérsias. Conforme art. 

3º do CDC, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos (qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial) ou de 

prestação de serviços, vale dizer, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Com efeito, o código refere-se expressamente ao “construtor” como fornecedor, e 

dispõe, no art. 53, acerca da vedação da cláusula de decaimento — perda total das prestações 

— em contratos de compra e venda de imóveis, tudo a demonstrar que inequivocamente as 

relações de consumo no âmbito da construção civil também devam ser tratadas pelo CDC. Além 

disso, o incorporador e o construtor, quando se comprometem a vender e construir unidades 

                                                 

305 COMPARATO, Fabio Konder. A proteção do consumidor. Revista de Direito Mercantil, Industrial 

Econômico e Financeiro, São Paulo, v 13, n. 15/16, p. 89-105, 1974. 
306 “Os finalistas observam que ser destinatário final é retirar o bem do mercado e não o aplicar novamente na 

produção, ou seja, não o utilizar para gerar proveitos econômicos, lucros, pois, nessa hipótese, estaríamos diante 

do mero insumo da produção. Já os maximalistas entendem que o Código de Defesa do Consumidor é um código 

geral sobre o consumo e a expressão destinatário final deve ser interpretada da maneira mais extensível possível, 

possibilitando-se a aplicação a um número cada vez maior de relações jurídicas.” SIMÃO, José Fernando. Vícios 

do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2003. p.15. 
307 STJ, REsp nº 1.560.728/MG. Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. j. 18.10.2016. p. 

28.10.2016; STJ, REsp 650.791/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira. j. 06.04.2006. p. 20.04.2006;  

TJPR, Apelação Cível nº 979916-8, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Eduardo A. Espínola. j. 29.04.2014. p. 
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imobiliárias, assumem obrigação de dar coisa e de fazer, enquadrando-se respectivamente nos 

conceitos de produto e de serviço.308 “O produto oferecido pelo empreiteiro é a obra concluída 

e o serviço, sua execução.”309 

Com base nas conceituações acima, é possível tecer as seguintes conclusões: i) tendo 

em vista que se considera fornecedor também aquele que exerce atividade de construção, o 

construtor será considerado fornecedor se a contraparte for consumidor; ii) o consumidor 

poderá ser o dono da obra ou o adquirente do imóvel, se destinatários finais do bem, ou ainda 

o condomínio que encomendar a obra;310 e iii) se o dono da obra vender os imóveis construídos 

com habitualidade a terceiros ou for o próprio incorporador, ele não será qualificado como 

destinatário final do bem, mas sim como próprio fornecedor em conjunto com o construtor. 

Urge pontuar que, em função das construções imobiliárias terem vida útil longa, é 

provável que haja uma cadeia de aquisições do bem, de forma que aquele que adquire um 

imóvel, ou contrata a sua construção, provavelmente não será seu destinatário final até o 

perecimento. Dessa forma, para determinar se o dono da obra é consumidor ou fornecedor é 

preciso averiguar se ele comprou o bem para si, ainda que eventualmente venha a revendê-lo 

no futuro — hipótese em que será consumidor —, ou se ele exerce profissionalmente e 

habitualmente a atividade de comercialização de imóveis, enquadrando-se como fornecedor.311 

Conclui-se, portanto, que o contrato de construção ora é um contrato civil, com ampla 

discussão de cláusulas entre as partes, como no caso de contratos entre grandes construtoras 

com empresários, ora é contrato celebrado com o consumidor, em que há vulnerabilidade por 

parte do cliente (dono da obra).312 

                                                 

308 CAVALIERI FILHO, Sérgio. A responsabilidade do incorporador/construtor no Código de Defesa do 

Consumidor. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 349, p. 149-166, jan./fev./mar. 2000. p. 149. No mesmo sentido: 

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações 

contratuais. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.486. 
309 BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Da empreitada. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 96, v. 858, p. 82-102, 

abril 2007. p. 99. 
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Consumidor. Entretanto, se o mesmo sujeito tiver dezenas de carros em seu nome e habitualmente os vender ao 

público, estaremos diante de uma relação de consumo e ele será considerado fornecedor.” (grifo no original). 

SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São 

Paulo: Atlas, 2003. p.38. No mesmo sentido: GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos 

e Atos Unilaterais, 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 369. 
312 LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Código Civil. Arts. 565 a 652. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 243-

244. 
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Em uma relação de consumo, quando o construtor se responsabiliza pela mão de obra e 

pelos materiais, ele responde solidariamente com o fabricante pelos vícios e defeitos dos 

produtos que incorporou à construção, por força do quanto disposto no art. 25, § 2º do CDC.313 

Contudo, há que se ponderar que, por vezes, quem adquire o material é o dono da obra, de forma 

que, se o vício ou defeito decorrer de um problema intrínseco a ele, o qual seria imperceptível 

mesmo ao profissional da área, o consumidor não teria como acionar o construtor; seu pleito 

deveria ser formulado contra os integrantes da cadeia de venda do produto, máxime o 

fabricante. 

A seguir, abordaremos com mais detalhes os vícios e defeitos do produto ou serviço. 

 

3.2. Defeitos do produto e do serviço 

 

Consoante o art. 39, inciso VIII do CDC, é vedado ao fornecedor colocar no mercado 

qualquer produto ou serviço que esteja em desacordo com as normas editadas pelos órgãos 

oficiais competentes e, se inexistentes, pela ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro). Além disso, é 

previsto, no art. 24 do CDC, que “[a] garantia legal de adequação do produto ou serviço 

independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.” A respeito, 

Claudia Lima Marques314 esclarece que a garantia de adequação do produto é ônus natural de 

qualquer atividade da cadeia de fornecimento, que vai além dos vícios redibitórios; é garantia 

de sua funcionalidade, de sua adequação. 

Nos termos do art. 12, §1º e do art. 14, § 1º do CDC, o produto ou o serviço será 

considerado defeituoso quando não oferecer a segurança que dele legitimamente se espera, 

considerando-se: i) os riscos que deles razoavelmente se possa pressupor; ii) a época em que 

foram prestados ou fornecidos e iii) sua apresentação (para produtos) e o modo de fornecimento 

(para serviços). Destaque-se que, no referido dispositivo, há novamente menção expressa ao 

construtor como responsável. Para Jacques Ghestin, ainda que o produto tenha a performance 

                                                 

313 DENARI, Zelmo. Da qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação de Danos. In 
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314 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 57-58. 
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que dele se espera, para fins de qualificá-lo como defeituoso, o relevante é verificar os danos 

que poderia produzir.315 

Jean Calais-Auloy comenta a existência de três grupos de produtos ou serviços: os de 

periculosidade inerente, os de periculosidade adquirida e os de periculosidade exagerada.316 Os 

primeiros seriam aqueles que, por sua natureza, são perigosos, como as facas, de forma que, via 

de regra, não dão ensejo ao dever de indenizar por danos causados pela sua periculosidade 

ínsita; os segundos são os que se tornaram perigosos em virtude dos defeitos, contrariando a 

legítima expectativa de segurança que o consumidor em geral dele tinha; e os terceiros, aqueles 

cuja periculosidade é tamanha que deve ser vedada a sua comercialização, tal como brinquedos 

que possam causar sufocamento de crianças.317 

De maneira geral, em relação aos imóveis, vislumbra-se que o defeito do produto ou 

serviço não será de periculosidade inerente ou exagerada, mas, sim, adquirida, decorrente de 

uma anormalidade, pois as construções não são inseguras por sua natureza, pelo contrário, são 

o abrigo do homem. 

Outra classificação é a de Luís Gastão de Barros Leães,318 que subdivide os defeitos em: 

i) defeitos de fabricação, ii) defeitos de concepção — ambos vícios intrínsecos —; e iii) defeitos 

de comercialização, conhecidos também como defeitos de informação ou instrução — tidos por 

extrínsecos, pois não são “um defeito da coisa em si, mas da insuficiente ou errônea informação 

sobre o seu uso adequado.”319 

Quanto a esta segunda classificação, o enquadramento dos vícios e defeitos da 

construção poderá ocorrer em quaisquer dos tipos. À guisa de exemplo, poderá haver um erro 

de projeto (concepção); ii) de falha na execução da obra (fabricação ou prestação de serviço) 

ou iii) de ausência de informação, decorrente da não entrega dos manuais de uso, operação e 

manutenção das edificações, cujas diretrizes para elaboração são inclusive objeto da norma 

técnica ABNT NBR 14037:2011. 

 Vale ressaltar, entretanto, que o produto ou serviço não é defeituoso pelo fato de outro 

de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Para fins de apuração do defeito do produto 

                                                 

315 GHESTIN, Jacques. Securite des consommateurs et responsabilite du fait des produits defectueux: collque 

des 6 et 7 nov. 1986 [Org] le Centre de Droit des Obligations de L’universite de Paris I. Paris: Ldgj. p. 118. 
316 CALAIS AULOY, Jean. Droit de la Consommation. Paris: Précis Dalloz, 1980. p. 110-115. 
317 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 117-121. 
318 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. A responsabilidade do fabricante pelo fato do produto. São Paulo: 

Saraiva, 1987. p. 161. 
319 LOPES, José Reinaldo de Lima. A responsabilidade civil do fabricante. Dissertação de mestrado, Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, 1985. p. 61. 
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ou do serviço, é preciso observar a época em que foi colocado no mercado ou fornecido (art. 

12, §2º do CDC). 

Sobre o tema, Carlos Pinto Del Mar defende que, para fins de responsabilização do autor 

do projeto, deve-se analisar o estado da arte. Com o passar dos anos, o conhecimento humano, 

as técnicas e os materiais evoluem, de forma que é necessário ter cautela caso o vício ou defeito 

surja muito tempo depois da construção. Não se pode exigir que os projetistas sejam visionários, 

máxime a respeito dos hábitos culturais. O autor elucida o tema da seguinte forma: 

Como exemplo, costuma-se citar o projeto de construção de um estádio de 

futebol, concebido na década de 1950, em que se assistia aos jogos de futebol 

de paletó e gravata, e a maior movimentação da plateia ocorria nos momentos 

em que, de pé, aplaudiam as jogadas. Ora, os cálculos de movimentação da 

estrutura naquela época eram diferentes dos cálculos que seriam feitos 

atualmente, pois, hoje em dia, os estádios recebem uma plateia que se 

movimenta alucinadamente, torcidas que pulam, executando coreografias 

previamente ensaiadas, shows de bandas musicais, e não seria razoável exigir 

dos projetistas daquela época a visão dessa mudança comportamental ou, 

ainda, os mesmos cálculos estruturais que seriam feitos nos dias de hoje para 

a mesma obra.320 

Sobre o assunto, são discutidas as consequências jurídicas do chamado risco de 

desenvolvimento, relacionado aos defeitos que, “em face do estado da ciência e da técnica à 

época da colocação em circulação do produto ou serviço — eram desconhecidos e 

imprevisíveis.” Todavia o CDC não considerou tal imprevisibilidade como uma excludente de 

responsabilidade.321 

Nos termos do caput do art. 12 do CDC, a responsabilização dos fornecedores pelos 

danos causados aos consumidores por defeitos do produto independe da existência de culpa, 

tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva,322 valendo o mesmo para a prestação de 

serviços defeituosos. Com a previsão do art. 17, foi superada a clássica distinção entre 

responsabilidade contratual e extracontratual em relação à responsabilidade do fornecedor pelos 

                                                 

320 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2015. p. 59. 
321 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 
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Conselho Federal de Justiça: “Art. 931: A responsabilidade civil pelo fato do produto, prevista no art. 931 do novo 
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defeitos dos produtos e serviços, concedendo a ela um tratamento unitário;323 tratando-se de 

vícios, entretanto, estar-se-á provavelmente no âmbito de um contrato.324 

Extrai-se, do § 3º do referido art. 12, que o fornecedor somente será eximido de 

responsabilidade caso prove (portanto, ônus seu) que: i) colocou o produto no mercado, por 

exemplo, no caso de mercadorias roubadas e falsificadas; ii) embora tenha colocado o produto 

no mercado, o defeito inexiste; iii) a culpa exclusiva é do consumidor ou de terceiros, mas, “se 

houver concorrência entre comportamento da vítima e um defeito existente no produto, a 

excludente não mais se aplica”.325 Em relação ao terceiro, este terá que ser alheio à relação 

contratual — aqui não se enquadra o comerciante —, e a culpa ser unicamente do terceiro.326 

O mesmo vale para a prestação de serviço: ainda que o serviço tenha sido prestado por 

terceiros, todos os envolvidos respondem solidariamente e objetivamente pelos danos 

decorrentes de acidente de consumo, eximindo-se da responsabilidade tão somente o fornecedor 

que comprovar a inexistência do defeito do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiros. A concorrência de culpas não exonera o fornecedor.327 

Ocorrido o defeito, não importa se o construtor tinha dele ciência, tampouco se o defeito 

era previsível ou evitável, cumprindo ao construtor comprovar a sua ausência (art. 13, §3, II do 

CDC), o que equivale a dizer que o defeito é presumido em caso de acidente por fato do produto 

ou serviço.328 “O fato do produto gera para o consumidor um direito subjetivo de crédito, e a 

respectiva pretensão, sujeita à prescrição. A ação nesse caso é simplesmente condenatória.”329 

Conforme o art. 27 do CDC, o prazo para pleitear reparação de danos causados por acidente de 

consumo, em virtude dos defeitos do produto ou serviço, é de cinco anos contados a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria. 

                                                 

323 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 115; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa 

de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 17; Tal como com o advento do Decreto nº 383/89 

em Portugal cf. CALVÃO DA SILVA, João. Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Almedina, 1999, 

reimpressão. p.478. 
324 SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2003. p.61.  
325 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 130. 
326 CALVÃO DA SILVA, João. Responsabilidade civil do produtor. Tese de Doutorado. Coimbra: Almedina, 

1999, reimpressão. p.736.  
327 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 138-139. 
328 CAVALIERI FILHO, Sérgio. A responsabilidade do incorporador/construtor no Código de Defesa do 

Consumidor, Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 349, p. 149-166, jan./fev./mar. 2000. p. 152. 
329 PÜSCHEL, Flavia Portella. Consequências práticas da distinção entre vício e fato do produto: uma análise 

de decisões judicias escolhidas. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 25, p. 164-176, jan./mar. 2006. 
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Sobre o tema, filiamo-nos à posição de Flávia Portella Purshel de que, quando um 

produto simultaneamente configura vício e defeito, somente há indenização por fato do produto 

a partir do momento em que se concretize um prejuízo à integridade físico-psíquica ou a coisas 

diversas do produto ou serviço defeituoso.330  

Concluímos, portanto, que para os danos circa rem (afetos diretamente à prestação), 

aplicam-se os prazos decadenciais relativos aos vícios (art. 26 do CDC). Todavia, quando os 

danos forem extra rem (não afetos à prestação, equivalentes a um ilícito extracontratual) e 

decorrentes de um defeito relativo à segurança, será aplicado o prazo de prescricional de cinco 

anos do art. 27 do CDC.  

Por outro lado, sendo o dano extra rem, mas decorrente de um problema não afeto à 

segurança do produto ou serviço — portanto, vício de adequação tão somente —, o prazo para 

pleitear reparação será trienal, conforme previsto no art. 206, §3º, inciso V do Código Civil. 

Defende Sérgio Cavalieri que, ao contrário do prazo de garantia do art. 618 do Código 

Civil, o prazo do art. 27 do CDC é por todo o período de durabilidade razoável do bem, de 

forma que o construtor e o incorporador responderiam a qualquer tempo em que o acidente 

ocorresse, afastando-se sua responsabilidade tão somente em caso de comprovação da ausência 

do defeito, ou seja, que o acidente de consumo decorreu do desgaste natural da obra ou por falta 

de conservação.331 

                                                 

330 “Todo produto defeituoso é ao mesmo tempo um produto viciado, já que o fato de oferecer risco à integridade 

físico-psíquica ou patrimonial do consumidor torna o produto inadequado ao uso. O contrário não é verdadeiro: 

nem todo produto viciado é defeituoso, pois nem toda inadequação resulta necessariamente em insegurança. Uma 

máquina de lavar louças que simplesmente não funcionasse, seria apenas inadequada, sem ser por isso insegura. 

De todo modo, é preciso ter sempre em mente que, quando se fala de responsabilidade civil, o que se discute é a 

indenização de prejuízos e que para poderem ser indenizados os prejuízos devem ter de fato ocorrido. Não se 

indenizam prejuízos que poderiam ter ocorrido, mas não ocorreram. Por isso, quando um produto tem uma 

característica que constitui simultaneamente um vício e um defeito, mas sem que o risco à segurança do 

consumidor se tenha concretizado em um prejuízo à sua integridade físico-psíquica ou a coisas diversas do produto 

defeituoso, não se pode falar em indenização por fato do produto. Por exemplo, se uma máquina tem uma 

característica que a torna perigosa, mas o perigo ainda não se concretizou em um acidente, o prejuízo já ocorrido 

consiste apenas no valor do próprio produto (e gastos com seu transporte, substituição, etc.), que, pelo fato de 

oferecer risco à segurança, deixou de ser adequado ao consumo. Trata-se, portanto, apenas de responsabilidade 

pelo vício e não pelo fato do produto.” PÜSCHEL, Flavia Portella. Consequências práticas da distinção entre 

vício e fato do produto: uma análise de decisões judicias escolhidas. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 

25, p. 164-176, jan./mar. 2006. 
331 CAVALIERI FILHO, Sérgio. A responsabilidade do incorporador/construtor no Código de Defesa do 

Consumidor. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 349, p. 149-166, jan./fev./mar. 2000. p. 152. Hamid Charaf 

Bdine Junior (BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Da empreitada. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 96, v. 858, 

p. 82-102, abril 2007. p.100) posiciona-se de maneira diversa, aduz que o construtor ficaria responsável pelo prazo 

de cinco anos nos termos da garantia legal do código civil, mas, em caso de relação de consumo, o direito de cobrar 

indenização prescreveria em mais cinco anos nos termos do art. 27 do CDC. Esse entendimento, a nosso ver, 

ultrapassa o que seria razoável considerar como diálogo das fontes. O consumidor pode optar por um dos 

regramentos, mas não os misturar, criando um terceiro com prazos suis generis.  
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3.3. Vícios do produto e do serviço 

 

Como visto, o caráter defeituoso do produto ou do serviço não está relacionado à 

inaptidão para certo fim, mas à insegurança que possa provocar.332Já na responsabilidade pelo 

vício, resguarda-se a equivalência entre prestação e contraprestação.333 Trata-se da 

responsabilização por danos vinculados diretamente à inadequação do produto ou serviço. 

Nos termos dos artigos 18 e 20 do CDC, o produto ou serviço conterá vício de qualidade 

quando: i) impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina; ii) contenha imperfeição que 

lhe diminua o valor; ou iii) contenha disparidades em relação às indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem (para produtos) ou mensagem publicitária (para produtos 

e serviços) — respeitadas as variações decorrentes de sua natureza —, podendo o consumidor 

exigir a substituição das partes viciadas.334 Contudo, se o caso for de entrega de coisa diversa 

da esperada em decorrência da disparidade de informação, a hipótese será de inadimplemento 

contratual.335 No âmbito do CDC, não é necessário que o vício seja grave, desde que não seja 

insignificante.336 

Ao tratar dos vícios, o código não repete a expressão “independentemente de culpa”, 

prevista nos artigos referentes aos defeitos (arts. 12 e 14), porém de tal omissão não decorre o 

reconhecimento de que a responsabilidade do fornecedor seja subjetiva na hipótese de vícios. 

O art. 24 do CDC veda a exoneração contratual do fornecedor em relação à garantia legal de 

adequação do produto, e o art. 25, a qualquer outra responsabilidade prevista no código. 

Leonardo Roscoe Bessa337 defende que tal discussão é irrelevante, pois, mesmo em relação aos 

vícios redibitórios disciplinados no Código Civil, não há que se comprovar culpa. O que importa 

                                                 

332 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A responsabilidade pelos vícios dos produtos no Código de Defesa do 

Consumidor. In: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Doutrinas Essenciais: 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, v. 4. p. 821-843;  
333 CALVÃO DA SILVA, João. Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Almedina, 1990. p.279. 
334 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 107. 
335 SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2003. p.72. 
336 SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo José. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e 

insegurança: cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 228. QUEIROZ, 

Odete Novais Carneiro. Da responsabilidade por vício do produto e do serviço. São Paulo. Revista dos 

Tribunais, 1998. p. 114. 
337 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 144. Na mesma linha: LISBOA, Roberto Senise. 

O vício do produto e a exoneração da responsabilidade. In: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de 

Andrade (Org.). Doutrinas Essenciais: Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, v. 4. p. 

779-820 (p. 781).  
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é apenas se o alienante tinha ou não ciência do vício. No CDC, tampouco isso tem relevância, 

uma vez que o código expressamente prevê que “[a] ignorância do fornecedor sobre os vícios 

de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade” (art. 

23). 

Com relação às excludentes de responsabilidade, apesar de só constarem do capítulo 

referente aos defeitos, devem ser igualmente aplicadas aos vícios por analogia, pois não há 

qualquer motivo para não as aplicar a casos menos graves (vícios de adequação), para utilizá-

las tão somente nos mais gravosos, em que esteja em risco a integridade física e psíquica do 

consumidor (defeitos, tidos por vícios de segurança).338 Se assim não o fosse, estar-se-ia diante 

de responsabilidade por vícios de qualidade do produto ou serviço de risco integral, e não de 

risco mitigado, como o é.339 

A respeito, vale notar que o CDC não elenca expressamente as excludentes de caso 

fortuito e força maior,340 mas tampouco as exclui, de maneira que se entende não ter sido 

afastado o sistema tradicional.341Em suma, o construtor, seja sob a égide do Código Civil, seja 

do Código de Defesa do Consumidor, pode sempre alegar e provar que o vício ou defeito 

decorre de tais excludentes. Todavia a alegação tem-se por improcedente se apenas houve 

agravação da causa do problema.342 

De acordo com o referido art. 18 do CDC, o fornecedor tem o prazo de trinta dias para 

sanar o vício do produto ou em outro prazo estipulado pelas partes em cláusula convencionada 

                                                 

338 LIMA MARQUES, Claudia; HERMAN BENJAMIN, Antonio; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código 

de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 338; SIMÃO, José Fernando. Vícios 

do Produto no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2003. p.182. 
339 LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo causal e produtos potencialmente nocivos. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 

p. 26. 
340 Sobre as discussões doutrinárias acerca das diferenças entre caso fortuito e força maior: MONTEIRO, 

Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações, 2ª parte, 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

v.5. p. 331. A defender que se tratam de expressões sinonímias: MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao 

Novo Código Civil: Do inadimplemento das Obrigações. TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Rio de 

Janeiro: Forense, 2003. v.5, t. II, arts 389 a 420. p. 200. A buscar um efeito prático para a distinção: ALVIM, 

Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. n. 208. p. 330.  
341 DENARI, Zelmo. Da qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação de Danos. In 

GRINOVER, Ada Pellegrine et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 190-191; MARQUES, Claudia Lima; 

BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 130. Em sentido contrário, sustenta José Fernando Simão que a ausência de 

previsão de tais excludentes não corresponde ao seu afastamento. Defende que o caso fortuito não tem o condão 

de elidir a responsabilidade, mas que a força maior sim. SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto no Novo 

Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2003. p.184. 
342 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 540. 
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em separado com manifestação expressa do consumidor, desde que não inferior a sete ou 

superior a 180 dias. Caso o vício do produto não seja sanado no referido período, o consumidor 

terá três opções: i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; e iii) o abatimento proporcional do preço. Grande parte 

da doutrina343 filia-se ao posicionamento de que é um direito do fornecedor sanar o vício do 

produto em trinta dias, de maneira que somente é possível ao consumidor escolher uma das 

opções acima após o referido prazo. Mas, pelo período de trinta dias, não fica o fornecedor 

isento de pagar os prejuízos que causar pela impossibilidade de utilização do bem pelo 

consumidor nesse tempo.344 

Alega-se que tal disciplina é mais prejudicial do que a do próprio Código Civil, pois, 

neste, não é concedido prazo ao alienante para que sane o vício.345Contudo, se assimilado o 

conceito estendido de purgação da mora para os casos de adimplemento defeituoso nas relações 

de direito comum, o alienante teria, sim, direito a sanar os vícios e defeitos, conforme abordado 

na subseção 2.6 deste trabalho. Ademais, as ações edilícias somente são cabíveis para vícios 

que tornem a coisa imprópria para uso ou que lhe diminuam o valor, ao contrário da disciplina 

do CDC, que é aplicável a qualquer vício, a não ser os diminutos. 

Em relação aos vícios do serviço (art. 20 do CDC), não há que se esperar os trinta dias, 

e o consumidor logo pode optar por i) reexecução dos serviços, sem custo adicional, e quando 

cabível; ii) restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; ou iii) abatimento proporcional do preço. Vale dizer, não tem o 

prestador de serviço direito a consertar o vício para posteriormente o consumidor escolher entre 

restituição ou abatimento do preço, o que visa agilizar o processo de cobrança da prestação. 

                                                 

343 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A responsabilidade pelos vícios dos produtos no Código de Defesa do 

Consumidor. In: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Doutrinas Essenciais: 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, v. 4. p. 821-843; QUEIROZ, Odete Novais 

Carneiro. Da responsabilidade por vício do produto e do serviço. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 

135-136; RIZATTO NUNES, Luiz Antonio. O Código de Defesa do Consumidor e sua interpretação 

jurisprudencial. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 114. 
344 Cumpre salientar que o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas acima previstas, sem ter de 

aguardar os trinta dias, “sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder 

comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”, 

conforme § 3º do art. 18 do CDC, ou se o mesmo vício surgir novamente. Além disso, se o caso for de entrega de 

coisa diversa da esperada em decorrência da disparidade de informação, tampouco há que se aguardar os trinta 

dias. MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 

Direito do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 157. 
345 Ibid., p. 155. 
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Mais uma vez, deparamo-nos com a discussão se o vício ou o defeito da construção é 

do produto ou serviço. Não se trata de questão apenas teórica: efeitos práticos dela decorrem. 

Como visto, em relação aos vícios do produto, o fornecedor tem a faculdade de sanar o vício 

em trinta dias (art. 18 do CDC), salvo as exceções legais, prerrogativa que não se aplica aos 

serviços (art. 20 do CDC). Sobre o tema, adotou-se a linha de que a obra, uma vez finalizada, 

se torna produto, conforme ensinamentos de Pontes de Miranda.346 

 

3.4. Prazos e pretensões 

 

Nos termos do art. 26 do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação caduca em: i) trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não 

duráveis, e ii) noventa dias, tratando-se de duráveis. Por duráveis, entendem-se aqueles de vida 

útil não efêmera;347com relação aos serviços, a durabilidade não está relacionada ao tempo 

demandado para sua realização, mas sim por qual prazo perdura o resultado.348Nesse ponto, 

inovou o CDC, distanciando-se do modelo tradicional dos vícios redibitórios, visto que o 

Código Civil não disciplina os vícios aparentes.349Desde o direito antigo, não se admitia o 

desfazimento do negócio ou o abatimento do preço em relação a vícios passíveis de serem 

descobertos de imediato. A legislação do consumidor criou exceção à regra imperitia culpae 

adnumeratur.350 

Nos termos do art. 26, obstam o curso dos prazos decadenciais supramencionados, com 

a suspensão do prazo, e não a interrupção:351 i) a reclamação comprovadamente formulada pelo 

                                                 

346 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 518. 
347 “(...) são tidos como duráveis também os produtos que não sofrem destruição imediata de sua substância pelo 

uso” ou “os que toleram uso sucessivo, mas de limitada duração existencial útil como, v.g., as pilhas para rádio” 

MOURA, Mário Aguiar. Decadência do direito de reclamar pelos vícios de qualidade e quantidade no Código 

de Defesa do Consumidor. Boletim IOB, v. 3, n. 7. p. 127, 1ª quinz. abril 1993. 
348 SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo José. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e 

insegurança: cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 403-404. 
349 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Brasília: Brasília Jurídica, 

1996. p. 38.  
350 SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo José. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e 

insegurança: cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 218. 
351 “Se os dispositivos preveem que a decadência está obstada até a ocorrência de certos fatos (resposta do 

fornecedor e encerramento do inquérito), o Código de Defesa do Consumidor pretendeu a simples suspensão. A 

preposição até contida no texto de lei permite-nos inferir que até a ocorrência de certo fato o prazo decadencial 

está suspenso e, após, volta a fluir de onde parou.” (grifo no original). SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto 

no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2003. p.73. No mesmo sentido: 
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consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa correspondente, 

que deve ser transmitida de forma inequívoca; e ii) a instauração de inquérito civil, até seu 

encerramento — ou seja, exceção à regra clássica de que os prazos decadenciais não são 

interrompidos, tampouco suspensos. 

Tratando-se de vício oculto, os prazos são os mesmos, mas começam a fluir do momento 

em que ficar evidenciado o defeito. Considerando que um imóvel é um bem durável, o prazo 

decadencial de noventa dias do CDC é inferior ao previsto no art. 445 do Código Civil de um 

ano para pleitear a redibição ou abatimento do preço de coisa eivada de vícios ocultos. Todavia, 

se analisada a disciplina integral do CDC, atesta-se que ela é mais vantajosa, prezando pela 

proteção à vulnerabilidade do consumidor. No Código Civil, há prazo fixo para aparecimento 

do vício oculto; no âmbito do CDC, não há, justificável pela ampla gama de bens e serviços 

que poderiam ser fornecidos, de forma que qualquer prazo que se estipulasse poderia ser 

inadequado, o que não quer dizer que o fornecedor se responsabilize eternamente. A teoria 

criada pela doutrina e já acolhida pela jurisprudência é a da responsabilização pelo prazo da 

vida útil do produto ou do serviço. Sobre o tema, vale reproduzir o raciocínio preciso do 

Ministro Herman Benjamin: 

Diante de um vício oculto qualquer juiz vai sempre atuar casuisticamente. 

Aliás, como faz em outros sistemas legislativos. A vida útil do produto ou 

serviço será um dado relevante na apreciação da garantia. (...) O legislador, na 

disciplina desta matéria, não tinha, de fato, muitas opções. De um lado, 

poderia estabelecer um prazo totalmente arbitrário para a garantia, abrangendo 

todo e qualquer produto ou serviço. Por exemplo, seis meses (e por que não 

dez anos?) a contar da entrega do bem. De outro lado, poderia deixar - como 

deixou - que o prazo (trinta ou noventa dias) passasse a correr somente no 

momento em que o vício se manifestasse. Esta última hipótese, a adotada pelo 

legislador, tem prós e contras. Falta-lhe objetividade e pode dar ensejo a 

abusos. E estes podem encarecer desnecessariamente os produtos e serviços. 

                                                 

DENARI, Zelmo. Da qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação de Danos. In 

GRINOVER, Ada Pellegrine et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 229; MOURA, Mário Aguiar. Decadência do 

direito de reclamar pelos vícios de qualidade e quantidade no Código de Defesa do Consumidor. Relatório 

IOB de Jurisprudência, São Paulo, n. 7/93. p. 126-127, abril. 1993. Em sentido contrário: “Feita a reclamação, o 

prazo fica interrompido até o recebimento da resposta negativa dada pelo fornecedor. Isso significa que, enquanto 

o consumidor não a receber, o prazo não terá novo início. Também não voltará a correr prazo se o fornecedor, 

reconhecendo o problema e se comprometendo a saná-lo, assim não agir.” SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo 

José. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e insegurança: cumprimento imperfeito do 

contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 399-400. 
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Mas é ela a única realista, reconhecendo que muito pouco é uniforme entre os 

incontáveis produtos e serviços oferecidos no mercado.352 

Não obstante as conclusões acima, no geral, o CDC recepcionou em grande medida os 

elementos dos vícios ocultos do Código Civil, tais como: “a) contrato comutativo; b) tradição 

da coisa; c) preexistência ou contemporaneidade do vício à entrega da coisa (ou do serviço); d) 

gravidade do vício; e) brevidade do tempo para exercer a pretensão”.353 

Quanto ao prazo para pleitear perdas e danos, José Fernando Simão defende que esse 

pleito não decai nos prazos de trinta dias para produtos não duráveis e de noventa dias para 

produtos duráveis. Para Thereza Arruda Alvim354 e Alberto do Amaral Junior,355 o consumidor 

teria o prazo de cinco anos do art. 27 do CDC para pleitear indenização por perdas e danos em 

virtude dos vícios, independentemente de o dispositivo tratar de fatos do produto (defeitos que 

afetem a segurança), justificando ser mais adequado fazer uma analogia dentro do próprio 

sistema do CDC do que aplicar o prazo trienal do art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil. 

Contudo, se acolhido o posicionamento que tem prevalecido no Superior Tribunal de 

Justiça (a despeito da decisão recente mencionada na subseção 2.4), caso se trate de uma 

relação contratual, o prazo para pleitear perdas e danos seria de dez anos no regime do Código 

Civil, de forma que tal analogia criada só teria alguma valia para o consumidor se o dano 

decorresse de responsabilidade extracontratual — situação em que o prazo trienal do art. 206, 

§ 3º, inciso V do Código Civil seria inferior ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC. 

Paulo Scartezzini 356 defende que deva ser aplicado o art. 27 do CDC tão somente aos 

defeitos do produto. Em relação aos vícios que causem danos extra rem357, aduz ser aplicável o 

prazo do art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil. Em caso de danos circa rem, o autor sustenta 

que o pleito indenizatório, tanto para os vícios ocultos tratados no Código Civil quanto no CDC, 

decairia no mesmo prazo previsto para a propositura das ações edilícias, com o que 

concordamos. 

                                                 

352 BENJAMIN. Antonio Herman de Vasconcellos et al.; OLIVEIRA, Juarez de (Coord.). Comentários ao código 

de proteção do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 134 
353 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Brasília: Brasília Jurídica, 

1996. p. 39. 
354ALVIM, Arruda et al. Código do Consumidor Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 

177. 
355 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A responsabilidade pelos vícios dos produtos no Código de Defesa do 

Consumidor. In: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Doutrinas Essenciais: 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, v. 4. p. 821-843. 
356 SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo José. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e 

insegurança: cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 410. 
357 Vide nota de rodapé 210, para definição de danos circa rem e extra rem. 
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Como pontua Flávia Portella Püschel, 

[...] o texto do Código de Defesa do Consumidor indica terem sido adotados 

os critérios sugeridos por A. AMORIM FILHO, submetendo à decadência o 

direito formativo do consumidor de produto viciado — consistente no poder, 

previsto pelo art. 18 do CDC (LGL\1990\40), de optar alternativamente pela 

substituição do produto, abatimento proporcional do preço ou devolução da 

coisa com restituição do preço. A ação do consumidor nesses casos é uma 

ação mista, constitutiva e condenatória (constitutiva no que se refere às opções 

mencionadas e condenatória, no que se refere à indenização de eventuais 

perdas e danos decorrentes do vício).358 

Por fim, apesar de o direito a perdas e danos só ter sido previsto expressamente para o 

caso de restituição imediata da quantia paga pelo produto ou serviço, é inequívoco que tal 

direito não fica suprimido caso o consumidor opte por uma das outras opções a ele conferidas 

pela lei; caso contrário, estar-se-ia afastando o preceito da efetiva reparação art. 6, VI do mesmo 

código.359 

Em suma, a disciplina dos vícios do CDC é mais favorável do que a dos vícios 

redibitórios e a do art. 618 do Código Civil, principalmente por não haver prazo específico para 

que apareçam as deformidades do bem ou do serviço, o que levou a doutrina e a jurisprudência 

a utilizarem o critério da vida útil. 

Entretanto questiona-se como enquadrar o contrato de construção em tal disciplina. 

Aliás, a mesma questão se coloca para os defeitos (vícios de segurança), pois o art. 27 do CDC 

também determina que o prazo de cinco anos para pleitear a reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço se inicie a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

O problema é que, para a construção civil, o critério da vida útil se torna praticamente 

uma perpetuidade da responsabilização, haja vista a durabilidade das construções que estão por 

todo lado, há anos, a comprovar a sua resistência ao tempo e a intempéries, para além de uma 

vida humana. Contudo é necessário distinguir as diferentes partes da obra. Normalmente, a 

durabilidade de décadas está relacionada à estrutura do edifício, e não a todos os seus elementos. 

Ademais, há que se considerar que “quanto mais novo o edifício, maior a probabilidade de falha 

construtiva; quanto mais antiga a construção, maior a probabilidade de culpa do proprietário, 

                                                 

358 PÜSCHEL, Flavia Portella. Consequências práticas da distinção entre vício e fato do produto: uma análise 

de decisões judicias escolhidas. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 25, p. 164-176, jan./mar. 2006. 
359 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 154. 
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por falta de conservação ou utilização inadequada”.360 Por essa razão, a vida útil do produto, a 

sua manutenção e o tempo decorrido até a ocorrência do vício ou defeito serão elementos 

primordiais para se identificar o agente responsável.361 

Destarte, primeiramente, será necessário segregar os elementos da construção para se 

verificar a vida útil de cada um, tornando-se de extrema relevância para tal a aprovação e a 

divulgação de normas de desempenho, conservação e manutenção dos materiais empregados 

na construção civil.362 

 

3.5. Garantia legal e contratual no CDC 

 

O art. 50 do Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do art. 446 do Código Civil, 

não deixa claro se a garantia legal somente começaria a fluir após o término da garantia 

contratual. O CDC apenas aduz em seu art. 50 que “a garantia contratual é complementar à 

legal”, abrindo espaço para uma série de discussões a respeito. A complementariedade prevista 

no dispositivo é no sentido de que a existência de garantia contratual não poderá, em qualquer 

hipótese, afastar a legal, por ser de ordem pública, remanescendo a discussão de como correm 

os prazos.363 Claudia Lima Marques é uma das autoras que defende a concomitância das 

garantias, arguindo a conveniência desta por possibilitar ao consumidor a escolha sobre qual 

delas quer se valer, utilizando-se da que lhe for mais conveniente.364  

                                                 

360 “Sabe-se que um edifício bem construído tem a sua durabilidade presumida para mais de cinquenta anos no que 

diz respeito a sua estrutura. É claro que essa previsão não se estende a todas as partes da obra, muitas das quais 

dependem de substituição ao longo do tempo.” MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. 

Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 313. 
361 É pertinente pontuar que, conforme leciona Carlos Pinto Del Mar, o construtor não deve responder pela 

diferença de desempenho de materiais, se especificado e aceito que eram de qualidade inferior. DEL MAR, Carlos 

Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2015. p. 73. 
362 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 313. 
363 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 172. 
364“Assim, se há garantia contratual (express warranty) e esta foi estipulada para vigorar a partir da data do contrato 

(termo de garantia), as garantias começam a correr juntas, pois a garantia legal nasce necessariamente com o 

contrato de consumo, com a entrega do produto, sua colocação no mercado de consumo. Ao consumidor é que 

cabe escolher de qual delas fará uso. Pode usar a garantia contratual, porque lhe é mais vantajosa, no sentido de 

não ter de arguir que o vício já existia à época do fornecimento. Mas pode usar a garantia legal, porque, por 

exemplo, o vício se localiza no motor do produto (geladeira), que não está incluído na garantia contratual, ou 

porque o consumidor se interessa em redibir o contrato e adquirir outro produto de marca diferente.” (MARQUES, 

Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais. 8 ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1402). No mesmo sentido: SIMÃO, José Fernando. Vícios do Produto 

no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2003. p. 129. 
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Leonardo Roscoe Bessa também critica a soma dos prazos por entender que disso 

decorreria a necessidade de o consumidor verificar minuciosamente o que não estaria abarcado 

na garantia contratual, pois, nessa hipótese, teria que respeitar os prazos e respectivos termos 

iniciais da garantia legal, ônus que eventualmente levaria a maioria dos consumidores a perder 

o prazo para exercício do direito. É de se imaginar que pouquíssimos indivíduos façam tal 

checagem. 365 

Não obstante as considerações acima, a jurisprudência tem caminhado — ainda que a 

questão não tenha sido pacificada — no sentido de que a garantia legal só começa a fluir após 

a contratual, à semelhança do quanto disposto no art. 446 do Código Civil,366 sem que tenha 

sido analisado a fundo o lado negativo de tal posicionamento. De qualquer forma, 

independentemente da posição pela somatória ou não dos prazos de garantia, a existência de 

garantia contratual não deve impedir que o consumidor se valha diretamente da garantia legal 

se lhe for mais conveniente, haja vista a ideia de complementariedade da garantia convencional. 

Sobre o tema, reitera-se que a garantia legal do art. 618 do Código Civil não segue a mesma 

regra da garantia contratual, de forma que não deve interferir na fluência dos prazos do CDC. 

 

3.6. Responsabilidade dos profissionais liberais 

 

Como visto, prevalece a responsabilidade objetiva no CDC. Entre os fundamentos para 

tanto, tem-se a imputação de responsabilidade para aquele que justamente cria o risco e está em 

melhores condições de controlar a qualidade e segurança do produto ou serviço, de forma que, 

imputá-lo tal ônus é um estímulo a que tenha mais cuidado na produção do bem. Além disso, 

sendo o responsável, o fornecedor cumprirá o papel de redistribuir o prejuízo para a coletividade 

de consumidores, em prol da indenização do prejudicado, além de poder contratar seguro e 

incluir tal despesa no preço do produto ou serviço.367 

Por outro lado, há exceção à regra da responsabilidade objetiva nas relações de consumo 

em relação aos profissionais liberais, cuja responsabilidade é tida como subjetiva, em virtude 

da previsão legal do § 4º do art. 14 do CDC (defeitos do produto), sem prejuízo da manutenção 

                                                 

365 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 172. 
366 Ibid., p. 115. Na mesma linha: STJ, REsp 967623/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 16.04.2009. 

p. 29.06.2009. STJ, REsp nº 549941/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 28.06.2007. p. 10.12.2008. 
367 GARAU, Guillermo Alcover. La Responsabilidad Civil del Fabricante. Madri: Civitas, 1990. p. 25. 
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da inversão do ônus da prova.368 O que se entende aplicável também aos vícios do produto ou 

serviço, ainda que a discussão tenha pouca relevância, pois mesmo em relação ao regramento 

dos vícios redibitórios no Código Civil, não é importante se o alienante tem ou não culpa, 

questão é saber se ele tinha ou não ciência do vício quando da alienação.369 

Mas, afinal, o art. 14, § 4º tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do 

construtor prevista no art. 618 do Código Civil (pela solidez, segurança e habitabilidade) e no 

parágrafo único do art. 927 (responsabilidade extracontratual em atividade de risco)? 

Hely Lopes Meirelles afirma que quando tais profissionais exercem atividade 

construtiva estão, na realidade, atuando como empresários, cuja figura é definida legalmente 

como “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a 

circulação de bens e serviços” (art. 966 do Código Civil), e, por tal motivo, deverão efetuar sua 

inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede onde exercem a 

atividade (art. 967), sendo a pessoa jurídica constituída responsável nos termos da garantia legal 

(art. 618), independentemente de culpa.370 

A nosso ver, tal prerrogativa de constituir uma empresa não altera o caráter objetivo da 

responsabilidade contida nos referidos dispositivos (art. 618 e 927 do Código Civil), que não 

fazem distinção entre profissionais liberais e empresas. Independentemente da forma como se 

organizem, não haveria por que os profissionais liberais responderem de forma objetiva nas 

relações de direito comum, por força da aplicação de tais dispositivos, mas responderem, pelos 

mesmos fatos, de maneira subjetiva nas relações de consumo, em que há maior desequilíbrio 

entre as partes.371 

Por fim, vale salientar que encarregados e auxiliares, normalmente vinculados por uma 

relação contratual-trabalhista, não respondem em caso de imperfeição ou insegurança da obra, 

pois a responsabilidade é do profissional habilitado a construir e da empresa que executou os 

                                                 

368 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios Reguladores da Responsabilidade Civil no Código de Defesa do 

Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 3. p. 59, jul./set. 1992. 
369 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 144. 
370 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 286. 
371 Em sentido contrário: CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. Atlas, 

2012. p.193. 
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serviços, e não dos subordinados leigos.372 No entanto referidos profissionais podem ser 

responsáveis por outros atos ilícitos, que não os referentes a habilidades técnicas.373 

 

3.7. Diálogo das fontes 

 

Em uma relação de consumo, os elementos estruturais como a mora do devedor ou do 

credor, os requisitos de validade, os elementos acidentais (condições, termo e encargo) e as 

regras sobre pagamento serão regidos pelo Código Civil. Em contrapartida, os elementos 

especiais relacionados, por exemplo, aos prazos decadenciais e prescricionais, à 

responsabilidade objetiva, às excludentes de responsabilidades e à restrição de cláusulas 

abusivas serão regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.374 

Sobre o tema, como ensina Claudia Lima Marques, há sempre que se buscar o diálogo 

entre as leis de forma a encontrar a posição mais benéfica ao consumidor. Dessa forma, o 

Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor aplicam-se à mesma relação jurídica de 

consumo e colaboram para o mesmo fim de proteção de valores constitucionais e de proteção 

dos vulneráveis. 375 

Quanto às diferenças entre os vícios no direito do consumidor e no direito comum, têm-

se a seguinte síntese, conforme a obra de Pontes de Miranda: 

(a) a espécie e qualidade dos vícios do produto e do serviço no regime do 

Código de Defesa do Consumidor (superação da bipartição entre vícios 

aparentes e ocultos); (b) a responsabilidade objetiva do fornecedor; (c) a 

solidariedade entre todos os fornecedores frente ao consumidor para satisfação 

dos direitos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor; (d) os efeitos da 

existência de vício em face consumidor (surgimento do direito potestativo de 

escolha do consumidor em relação às alternativas previstas em lei) e (e) as 

normas legais que disciplinam a matéria são normas de ordem pública, 

insuscetíveis de derrogação por acordo das partes (arts. 24, 25 e 51, I, do 

CDC), a não ser dentro dos limites que o próprio Código de Defesa do 

Consumidor autoriza (a redução ou ampliação do prazo de 30 dias para sanar 

                                                 

372 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 11. ed. Atualizada por DALLARI, Adilson Abreu et al. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p.451-452. 
373 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2015. p. 82. 
374 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais, 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 371. 
375 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações 

contratuais. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 801. 
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o vício, previsto no art. 18, dentro dos limites entre 7 e 180 dias - art. 18, do 

CDC). 376 

Além de outras três divergências apontadas por Alberto do Amaral Júnior: 

[...] d) a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por 

inadequação dos produtos e serviços não o exime de qualquer 

responsabilidade; e) foram consideravelmente ampliadas as alternativas 

oferecidas aos consumidores em relação aos vícios apresentados pelos 

produtos ou serviços; f) são legitimados para agir não apenas o adquirente, 

mas qualquer consumidor que tenha os direitos lesados; [...]377 

Houve, portanto, uma extensão das possibilidades conferidas ao consumidor em caso de 

vícios, “[...] reforçando-se o instituto já existente, tendo em vista a vulnerabilidade de uma das 

partes envolvidas em tal relação e a necessária intervenção do Estado, para o reequilíbrio desta 

situação.”378 

O art. 7º, caput, do CDC possibilita ao consumidor que opte pela legislação que mais 

lhe beneficie, inclusive em relação aos prazos prescricionais e decadenciais.379 No que tange 

aos vícios aparentes dos imóveis, é inequívoco que a legislação do consumidor lhe é mais 

benéfica, visto que o Código Civil considera que os vícios aparentes foram aceitos. Com relação 

aos vícios ocultos, como mencionado, o prazo para aparecimento do vício, no CDC, também é 

mais longo, vida útil do bem, ao invés de um ano para os bens imóveis pela disciplina do Código 

Civil. Todavia, após o aparecimento do vício oculto, o prazo de um ano, pelo Código Civil, 

para pleitear abatimento do preço, redibição do contrato e perdas e danos, se houver dolo do 

alienante, é superior ao prazo de noventa dias do CDC. 

Questiona-se, então, se, pela teoria do diálogo das fontes, poderia o consumidor se 

aproveitar do prazo para aparecimento do vício do CDC (vida útil do bem), mas valer-se do 

prazo de um ano para ajuizamento da ação, com base no Código Civil, em vez dos noventa dias 

do Código de Defesa do Consumidor. Leonardo Roscoe Bessa defende que sim, arguindo que 

                                                 

376 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XXXVIII, Capítulo III, § 4.223. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 393. 
377 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A responsabilidade pelos vícios dos produtos no Código de Defesa do 

Consumidor. In: JUNIOR, Nelson Nery Junior; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Doutrinas Essenciais: 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, v. 4. p. 823. 
378 SCAFF, Fernando Campos. A responsabilidade do empresário pelo fato do produto e do serviço, do Código 

Civil ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 737. p. 22-33, mar. 

1997. 
379 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. ed., 2009. p. 168. 
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justamente é esse o sentido do diálogo das fontes, ou seja, a combinação dos regimes de forma 

a conferir maior proteção ao consumidor.380 

No entanto discorda-se de tal posicionamento. Na verdade, orientações como esta 

causam uma verdadeira miscelânea. Rodrigo Bercovitz aduz, em relação a caso semelhante, 

que “[...] tal dualidad normativa es contraria a las reglas de la lógica, perturbando la unidad 

del ordenamiento, lo que da lugar a una diminución de la seguridad jurídica y constituye una 

fuente de injusticias”.381 

Dessa forma, entende-se que seja necessário optar pelos prazos de um regime ou do 

outro na hipótese mencionada, sendo inadequado combinar os prazos, montando um verdadeiro 

quebra-cabeças de regramentos. 

  

                                                 

380 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. ed., 2009. p. 168-169. 
381 BERCOVITZ, Rodrigo. La naturaliza de las acciones redhibitória y estimatoria em la compraventa. 

Anuario e Derecho Civil – ADC. Madrid, 1969. p. 779. 
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4. A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INCORPORADOR 

A incorporação imobiliária é definida, na Lei de Incorporações (Lei n. 4.591/1968), em 

seu art. 28, parágrafo único, como “[...] a atividade exercida com o intuito de promover e 

realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações 

compostas de unidades autônomas”. 

A figura do incorporador, por seu turno, é caracterizada no âmbito do art. 29 do mesmo 

diploma legal, da seguinte forma: 

Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou 

não, que embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda 

de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades 

autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob regime 

condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais 

transações, coordenando e levando a termo a incorporação e 

responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e 

determinadas condições, das obras concluídas. 

Nos termos da art. 31 da Lei de Incorporações, somente poderá ser incorporador: 

 

i. O proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário deste ou 

promitente cessionário (art. 31, alínea “a”), com título de propriedade de terreno, 

ou de promessa, irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de cessão de 

direitos ou de permuta do qual conste cláusula de imissão na posse do imóvel, 

não haja estipulações impeditivas de sua alienação em frações ideais e inclua 

consentimento para demolição e construção, devidamente registrado (art. 32, 

alínea “a”); 

ii. O construtor ou corretor de imóveis (art. 31, alínea “b”), os quais deverão estar 

inscritos nos respectivos conselhos profissionais (arts. 8º e 31º do Decreto-Lei 

n. 8.620/1946, arts. 1º, 5º e 10º do Decreto n. 23.569/1933 e art. 1º do Decreto 

n. 81.871/1978), bem como, para ser investido como incorporador, possuir 

mandato outorgado por instrumento público pelo proprietário do terreno, 

promitente comprador e cessionário deste ou pelo promitente cessionário, no 

qual se faça menção expressa à Lei n. 4.591/1964 (Lei de Incorporações) e 

transcreva-se o disposto no § 4º, do art. 35, para concluir todos os negócios 

tendentes à alienação das frações ideais de terreno. Nessa circunstância, a 
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despeito de realizar a alienação na condição de mandatário, o construtor ou 

corretor será pessoalmente responsável pelos atos que praticar na qualidade de 

incorporador; 

iii. O ente da Federação imitido na posse, a partir de decisão proferida em processo 

judicial de desapropriação em curso, ou o cessionário daquele, conforme 

comprovado no cartório de registro de imóveis competente. 

Do quanto disposto acima, conclui-se que o construtor pode ser ao mesmo tempo o 

incorporador, mas este último sempre estará em evidência face ao consumidor. Nos termos do 

§1º do art. 31 da Lei de Incorporações: “Nenhuma incorporação poderá ser proposta à venda 

sem a indicação expressa do incorporador, devendo também seu nome permanecer indicado 

ostensivamente no local da construção”. 

O CDC limitou as hipóteses de responsabilidade solidária do comerciante (art. 13), o 

que não deixa de ser plausivelmente justificável.382Contudo o incorporador não se enquadra 

nessa categoria. Caio Mário compara a figura do incorporador à do fundador de uma sociedade 

anônima, afirmando que ambos são os donos da ideia, a chave do negócio, que concretizam os 

objetivos mediante a integração de pessoas, intermediação, celebração de contratos, obtenção 

de capital, empreendedorismo, de forma a harmonizar interesses. São ambos os pais da criação: 

“não existe sociedade anônima, não existe edifício; alguém tem a idéia da constituição de uma 

ou da construção do outro”.383 

Conforme o art. 30 da Lei de Incorporações, a condição de incorporador estende-se 

também aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de 

edifícios que se destinem à constituição de condomínio, sempre — e tão somente — se 

iniciarem as alienações antes da conclusão das obras.384 

Acerca da responsabilidade solidária entre agentes, tem-se os seguintes dispositivos: i) 

o caput do art. 942 do Código Civil, que versa que se a “ofensa tiver mais de um autor, todos 

                                                 

382 “O verdadeiro introdutor da coisa perigosa no mercado é o fabricante e não o distribuidor. Sem dúvida, este 

deve, em tese, verificar a qualidade das mercadorias que expõe à venda, mas a extrema complexidade, sob o 

aspecto técnico, de alguns produtos da indústria contemporânea torna essa verificação impossível a quem não seja 

especialista; qualidade que, em toda justiça, não pode ser exigida do distribuidor, sobretudo do distribuidor dos 

mais variados produtos em grandes estabelecimentos, como lojas de departamentos, supermercados e drogarias. 

Ademais, a indústria moderna dos artigos marca somente prospera quando apoiada numa publicidade maciça, 

lançada pelo próprio produtor, limitando-se ao distribuidor, na melhor das hipóteses, a ser mero veículo de 

divulgação.” COMPARATO, Fabio Konder. A proteção do consumidor. Revista de Direito Mercantil, Industrial 

Econômico e Financeiro. São Paulo, v. 13, n. 15/16, p. 89-105, 1974. p. 100. 
383 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e incorporações. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 244. 
384 Ibid., p. 244. 
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responderão solidariamente pela reparação” (atinente à responsabilidade extracontratual); e ii) 

os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do CDC, os quais preveem que, havendo mais de um 

responsável pela causação do dano, todos são responsáveis solidários pelas reparações previstas 

no CDC, entre as quais estão a proteção por vício do produto (arts. 18 a 25) ou por defeito (arts. 

12 a 17). 

Vejamos, portanto, se de tais dispositivos é possível inferir a responsabilidade solidária 

entre o construtor e o incorporador. Tanto o caput do art. 942 do Código Civil (mesma redação 

do art. 1.518 do Código Civil de 1916) quanto o art. 25, §1º do CDC aduzem que a 

responsabilidade solidária decorre da coautoria. Supondo, então, que o construtor, por um erro 

técnico de engenharia, provoque determinado dano, é possível dizer que o incorporador é 

coautor e, por conseguinte, corresponsável? Cabe aqui a análise da existência de uma ação ou 

omissão por parte do incorporador?  

O fundamento da doutrina para responsabilização do incorporador é outro: ao celebrar 

contrato de incorporação com o construtor, o incorporador nada mais faz do que lhe estender a 

sua obrigação, sendo o incorporador, na realidade, substituto do construtor, do que decorre a 

responsabilidade solidária.385Nessa linha de raciocínio, a responsabilidade pela solidez e 

segurança da obra prevista no art. 618 do Código Civil, tida como garantia legal, também se 

estende ao incorporador, que, na condição de impulsionador do empreendimento imobiliário e 

beneficiário do lucro da atividade, atrai para si tal responsabilidade.386 O ato do substituído — 

no caso, o incorporador — é o ato do próprio substituto, o construtor, daí a obrigação inafastável 

daquele que se fez substituir.387 

                                                 

385 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 391. 
386 STJ, REsp nº 884367/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo. j. 06.03.2012. p. 15.03.2012. 
387 “É induvidosa a admissão, direi, mesmo, a procedência da ação contra o incorporador e o construtor, por danos 

resultantes de erro, negligência ou imperícia de terceiro, encarregado das fundações, do cálculo arquitetônico ou 

de concreto ou de qualquer tarefa exigida pela construção e a ele entregue pelo incorporador ou construtor. Essa 

responsabilidade pode ser baseada na culpa in eligendo, in vigilando, in omittendo ou em laço de simples 

pressuposição. (...). O mecanismo da substituição, que explica jurid camen e a sua responsabilidade estabelece 

verdadeira identificação entre o cérebro e a direção, que orienta, e o braço que executa. O ato do preposto é ato do 

preponente. O ato do dirigido é ato do dirigente. O ato do substituto é ato do substituído. Daí, a conseqüência 

irremovível: a obrigação de reparar a cargo daquele que se faz substituir. É evidente que, além dessa explicação 

da responsabilidade civil por fato de terceiro (seja porque a este foi delegada uma tarefa, seja porque ele pertence 

ao número das pessoas por fatos de quem legalmente nos é imposta a obrigação de reparar, seja o dano produzido 

no curso da execução de um contrato, seja por via extracontratual), milita no mesmo sentido a consideração, de 

fundo objetivo, mas sempre decisiva em matéria de responsabilidade civil, conforme a qual àquele que recolhe os 

proveitos de determinada atividade corresponde o dever de compensá-los com a obrigação de reparar os danos 

dela decorrentes. A Lei 4.591 especificou, não criou direito novo. Seu sistema de responsabilidade está conforme 

aos princípios consagrados, aos quais nada acrescentou, tendo o mérito, todavia, de dissipar qualquer dúvida 

eventual, levantada por interessados, se não tivesse o cuidado de reiterar o jus receptum." AGUIAR DIAS, José 

de. Responsabilidade civil em debate. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 56. No mesmo sentido: 
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Caso o incorporador seja também o construtor, toda a responsabilidade a ele se restringe. 

Entretanto, se o incorporador se faz substituir por um construtor por ele contratado, ambos são 

solidariamente responsáveis perante os adquirentes das unidades.388O incorporador figura como 

o contratante em relação a estes, facultando-se aos consumidores ingressar em juízo em face 

dele, ainda que o construtor seja considerado o causador direto do dano, hipótese em que o 

incorporador poderá ajuizar cobrança regressiva em face do construtor.389Em suma, o 

incorporador é responsável por qualquer dano que possa decorrer da inexecução ou da má 

execução do contrato de incorporação, seja pelo inadimplemento total, atraso na entrega da obra 

ou por defeitos da construção.390 

Pela mesma ideia de “fazer-se substituir”, como causa ensejadora de responsabilidade, 

conclui-se que respondem construtor e incorporador pelos danos causados pelos 

subempreiteiros.391A subempreitada é admitida sempre que o contrato não tiver sido 

estabelecido em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro.392“Se o empreitante 

assentiu na subempreitada, pode ir contra o empreiteiro e contra o subempreiteiro pelo 

inadimplemento, ou pelo adimplemento ruim, ou pelos vícios do objeto”; se não assentiu 

também pode, ainda que eventualmente por culpa extracontratual.393 

Por sua vez, o art. 43, inciso II, da Lei de Incorporações estabelece que o incorporador 

responde civilmente pela execução da incorporação, obrigando-se a indenizar os adquirentes 

das unidades autônomas pelo fato de não ser concluída ou ser retardada injustificadamente a 

                                                 

CAMBLER, Everaldo Augusto. Responsabilidade Civil na Incorporação Imobiliária. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 208-209. 
388 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2015. p. 50-51.  
389 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil, 7. ed. São Paulo: Forense, 2015. p. 550. A respeito, confira-

se os seguintes julgados: STJ, AgRg no REsp 1.006.765/ES, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva. 

j. 18.03.2014. p. 12.05.2014; STJ, REsp nº 884367/DF, Quarta Turma, Rel. Raul Araújo. j. 06.03.2012. p. 

15.03.2012. 
390 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 391. 
391“A subempreitada é contrato derivado. Não se deve confundi-la com os contratos de trabalho celebrados pelo 

empreiteiro para a execução da obra que, sob a direção e responsabilidade, manda fazer trabalhadores admitidos a 

eu serviço.” GOMES, Orlando. Contratos. Atualizada por AZEVEDO, Antonio Junqueira de; MARINO, 

Francisco Paulo de Crescenzo. BRITO, Edvaldo (Coord.). 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 367. “O 

subempreiteiro está para o empreiteiro (subempreitante) como o empreiteiro está para empreitante. Muito diferente 

é o que ocorre na sucessão da dívida de empreiteiro. Na subempreitada cria-se nova relação jurídica, distinta da 

relação entre o empreitante e o empreiteiro.” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito 

Privado, Parte Especial, Direito das obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia 

Lima e MIRAGEM, Bruno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 507. 
392 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Contratos: Declaração unilateral de vontade, 

Responsabilidade civil. Atualizada por MULHOLLAND, Caitlin. 17. ed. São Paulo: Forense, 2013. v. 3. p. 287. 
393 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XLIV, Capítulo I, § 4.844. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 507-508. Na mesma linha: STJ, Resp 838.105/MS, Segunda Turma, Rel. 

Min. Castro Meira, rel. p/ acórdão Min Eliana Calmon. j. 15.08.2006. p. 20.09.2006. 
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edificação, cabendo ação de regresso contra o construtor, causador direto do dano. No referido 

dispositivo, não há qualquer menção expressa à responsabilidade do incorporador pelos vícios 

e defeitos da construção, mas disso não decorre o afastamento de tal ônus ou a conclusão de 

que a responsabilidade do construtor se limite temporalmente à averbação da construção após 

a concessão do “habite-se”.394  

Tanto o construtor-empreiteiro quanto o incorporador respondem pelos danos oriundos 

da execução do projeto construtivo e das especificações contratualmente estabelecidas em face 

dos adquirentes finais.395 Veja-se que, pelo raciocínio feito até agora, não há qualquer motivo 

para que a responsabilidade do incorporador esteja limitada aos vícios e defeitos atinentes à 

solidez, segurança e habitabilidade nos termos do art. 618 do Código Civil. Constata-se que, na 

realidade, responde o incorporador por todo e qualquer vício ou defeito, em razão de ser ele 

responsável, em conjunto com o construtor, pela perfeição da obra, obrigação de resultado.396 

Corrobora o supramencionado entendimento a previsão do art. 31 da Lei de 

Incorporações, que dispõe que “a iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias 

caberão ao incorporador”. Considerando que a incorporação imobiliária engloba a atividade de 

promover e realizar a construção (art. 28 da referida lei), a responsabilidade pela perfeição da 

construção estaria a ela afeta.397 

  

                                                 

394 STJ, REsp nº 884.367/DF, Quarta Turma, Min. Raul Araújo. j. 06.03.2012. p. 15.03.2012. 
395 CAMBLER, Everaldo Augusto. Responsabilidade Civil na Incorporação Imobiliária. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2014. p. 208-209. 
396 “O incorporador, como fornecedor de um projeto durável, é solidariamente responsável pelos vícios de 

qualidade ou quantidade, sejam aparentes, ocultos ou de estrutura, que forem verificados na obra. O incorporador 

que não executa a obra responde solidariamente com o construtor pelos defeitos de qualidade, eventualmente 

encontrados na edificação, que a tornem imprópria à utilização ou lhe diminuam o valor, como também por aqueles 

decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta publicitária”. STJ, REsp 120.110, Quarta 

Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. j. 16.09.1997. p. 05.10.1998. 
397 Há outros casos em que se tem a situação contrária: ao construtor são imputadas obrigações inicialmente de 

responsabilidade do incorporador. É o que dispõe, por exemplo, o art. 44, caput e §1º da Lei de Incorporações, ao 

determinar que, após o “habite-se”, caberá ao incorporador averbar a construção das edificações, para efeito de 

individualização da matrícula. Todavia, caso o incorporador não adote tal providência, competirá ao construtor 

tomá-la, sob pena de responder solidariamente frente aos adquirentes. 
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5. A RESPONSABILIDADE DO DONO DO TERRENO 

O que se conhece vulgarmente como “permuta no local” é algo reconhecido e previsto 

na Lei de Incorporações em seu art. 39,398 que a descreve como a situação em que a aquisição 

do terreno, na incorporação, se dê com o pagamento total ou parcial em unidades a serem 

construídas. 

Nota-se que o dispositivo não disciplinou a responsabilidade do dono do terreno em tais 

hipóteses, chegando a discussão, em 2008, ao Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp 

1.065.132/RS399 e do REsp 686.198/RS400. Em tais julgamentos, discutiu-se a aplicabilidade, 

ao caso, do parágrafo único do art. 7º do CDC, o qual estabelece que “[t]endo mais de um autor 

a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo”. 

Por ocasião dos julgamentos, considerou-se que não seria aplicável a referida 

disposição, que não teria o condão de tornar solidária a responsabilidade do dono do terreno, 

uma vez que ele não ostentava a condição de fornecedor, porquanto não prestou qualquer 

serviço nem ofereceu qualquer produto aos adquirentes de unidades autônomas, tendo se 

limitado a participar da alienação tão somente na qualidade de mero proprietário do terreno. 

No caso do REsp n. 1.065.132/RS, entendeu-se que o tribunal a quo inverteu as 

premissas do silogismo, tomando “o efeito pela causa”, pois concluiu que os proprietários 

deveriam ser considerados incorporadores, por descumprirem os preceitos do art. 32, 

olvidando-se que tais obrigações apenas a eles poderiam ter sido imputadas se, em primeiro 

lugar, tivessem assumido alguma relação obrigacional com os adquirentes das unidades ou com 

a construtora, para além da mera alienação do terreno. De acordo com a Corte, nos termos da 

Lei de Incorporações, só haveria equiparação do dono do terreno à figura do incorporador se 

como este agisse aquele. Se não há equiparação do vendedor do terreno ao incorporador, não 

                                                 

398 “Art. 39. Nas incorporações em que a aquisição do terreno se der com pagamento total ou parcial em unidades 

a serem construídas, deverão ser discriminadas em todos os documentos de ajuste: I - a parcela que, se houver, 

será paga em dinheiro; II - a quota-parte da área das unidades a serem entregues em pagamento do terreno que 

corresponderá a cada uma das unidades, a qual deverá ser expressa em metros quadrados. Parágrafo único. Deverá 

constar, também, de todos os documentos de ajuste, se o alienante do terreno ficou ou não sujeito a qualquer 

prestação ou encargo.” 
399 STJ, REsp 1065132, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. j. 20.06.2016. p. 01.07.2013. 
400 STJ, REsp 686.198/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy 

Andrighi. j. 23.10.2007. p. 01.02.2008. 
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há relação jurídica de consumo entre aquele e os compradores das unidades do empreendimento 

malogrado.401 

A respeito, extrai-se do art. 3º do CDC que a figura do fornecedor está atrelada ao 

desenvolvimento de uma atividade, independentemente de quem realmente detém a 

propriedade dos bens utilizados para prestar o serviço.402 Ou seja, a quem a exerce é que deve 

ser atribuída responsabilidade. 

No acórdão proferido no âmbito do REsp n. 1.065.132/RS, o relator destaca o fato de a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já ter se sedimentado na linha de que, em caso 

rescisão contratual, a responsabilidade do proprietário do imóvel frente aos promitentes 

compradores das unidades habitacionais não tem relação com os contratos firmados entre estes 

e a construtora. 

No âmbito do REsp 686.198/RS, a questão é assentada de forma clara pela relatora, 

Ministra Nancy Andrighi, que conclui: 

- Nem sempre o proprietário do terreno incorporado participa ativamente da 

incorporação, como incorporador. Este, não raro, firma compromisso de 

compra e venda com o proprietário do imóvel, assumindo a obrigação de 

efetuar o pagamento do preço, no todo ou em parte, com unidades do 

empreendimento, modalidade que encontra previsão no art. 39 da Lei nº 

4.591/64 e que é denominada de “permuta no local”. 

- Nessa circunstância, o proprietário do terreno assumirá o status jurídico de 

mero condômino, em igualdade de condições com qualquer outro adquirente 

de unidades da incorporação. A figura do proprietário do terreno se equipara 

à do consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, tendo o incorporador como 

fornecedor. O dono do imóvel só difere dos demais adquirentes porque paga 

sua unidade autônoma com o próprio terreno no qual foi erguido o 

empreendimento, mas tal circunstância não tem o condão de desvirtuar a 

relação de consumo. 

- A natureza da relação entre o proprietário do terreno e os demais adquirentes, 

contudo, não é de consumo, mas civil, tanto na conclusão regular do 

empreendimento – quando serão todos condôminos – quanto na rescisão do 

contrato de alienação do terreno – hipótese em que surgirá para o seu 

proprietário uma obrigação de reparação civil, visando a evitar o seu 

enriquecimento sem causa.  

[...] 

Recurso especial não conhecido.403 

                                                 

401 STJ, REsp 1065132, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. j. 20.06.2016. p. 01.07.2013. 
402 MARQUES, Claudia Lima. Comentários ao código de defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 156. 
403 STJ, REsp 686.198/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy 

Andrighi. j. 23.10.2007. p. 01.02.2008. 
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Entretanto, por vezes, a questão pode não se apresentar de forma tão simples. Supondo 

que o preço do terreno seja “x”, e o dono do terreno venha a receber o valor de “2x” em unidades 

do edifício a ser construído no imóvel, pergunta-se: trata-se de uma simples “permuta no local” 

ou o dono do terreno tornou-se de certa forma sócio no empreendimento, de maneira a dobrar 

o valor do seu patrimônio? Por certo que há que se considerar: i) o período entre a alienação do 

terreno e o recebimento das unidades, em que o proprietário fica privado de utilizar do imóvel; 

ii) a valorização que o terreno sofreria no referido período, ainda que nada fosse lá construído, 

bem como iii) quanto renderia o valor equivalente ao preço caso o vendedor fizesse uma 

aplicação conservadora durante o período da construção. Todavia, consideradas tais variáveis, 

e outras economicamente justificáveis, se ainda houver valor excedente pago em metros 

quadrados de unidades construídas, pode-se questionar se o dono do terreno não seria como um 

sócio do empreendimento, de forma que deva ser considerado solidariamente responsável por 

eventuais prejuízos aos demais adquirentes — inclusive vícios e defeitos da construção. 
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6. CONCLUSÃO PARCIAL 

Até o presente capítulo, tendo em vista o estudo realizado da disciplina do Código Civil 

e do Código de Defesa do Consumidor, em relação aos vícios e defeitos da construção, 

alcançamos as seguintes conclusões sobre o direito pátrio: 

  

i. Em linhas gerais, em se tratando de uma relação de direito comum, nos casos de 

vícios e defeitos aparentes da construção, a primeira opção do dono da obra é 

sempre rejeitá-la, nos casos em que o empreiteiro se afastou das instruções 

recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. 

Em caso de aceitação, presume-se que o dono da obra aceitou os vícios e os 

defeitos aparentes, por isso a importância da vistoria, a fim de que o dono da 

obra a recuse ou a aceite com ou sem reservas; 

 

ii. Se os vícios e defeitos forem ocultos e afetarem a solidez, segurança e  

habitabilidade da construção, o dono da obra pode se valer do art. 618 do Código 

Civil, garantia da qual decorre a responsabilidade objetiva do construtor que 

forneceu a mão de obra e os materiais, desde que respeitado o prazo decadencial 

de 180 dias subsequentes ao aparecimento do vício ou defeito, nos termos do 

parágrafo único do mesmo dispositivo. Em relação ao construtor que apenas 

forneceu a mão de obra, por expressa previsão legal, caberia discutir culpa 

mesmo no período da garantia legal, nos termos do art. 612 do Código Civil. 

Caso não seja observado o referido prazo de seis meses, à luz do discutível 

entendimento jurisprudencial reinante, poderia ser proposta ação com 

fundamento no inadimplemento contratual, provando-se culpa; 

 

iii. A lei brasileira, por ter criado uma disciplina específica tão somente relativa à 

solidez e segurança da obra — que a jurisprudência cuidou de ampliar para os 

vícios e defeitos relativos à habitabilidade —, acaba por remeter as demais 

imperfeições da obra ao escopo da disciplina dos vícios redibitórios. As 

legislações estrangeiras estudadas não o fazem, até porque aplicam a teoria dos 

vícios ocultos tão somente à compra e venda, ao contrário da brasileira, que a 

dedica a qualquer contrato comutativo; 
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iv. Com efeito, se os vícios e defeitos não afetarem a solidez, segurança e  

habitabilidade da construção, a disciplina aplicável será a dos vícios redibitórios, 

cujos prazos, para bens imóveis, são de no máximo um ano para o aparecimento 

do vício e um ano para a propositura das ações edilícias (redibitória e quanti 

minoris); para bens móveis, tem-se o prazo de 180 dias para o aparecimento do 

vício e de trinta dias para o ajuizamento das ações; após a fluência dos referidos 

prazos, também se discute a possibilidade de o dono da obra valer-se da figura 

do inadimplemento contratual para alcançar suas pretensões; 

 

v. Tratando-se de relação de consumo, o consumidor poderia: i) se utilizar de todas 

as prerrogativas descritas nos itens anteriores e ii) ainda se valer do art. 18 a 20 

do CDC, relativo aos vícios do produto ou serviço. Por essa disciplina, o 

recebimento da obra não implica aceitação dos vícios aparentes, que podem ser 

reclamados no prazo de noventa dias em se tratando de bem durável e, em trinta 

dias, em caso de bem não durável, contados da tradição do bem e do término do 

serviço, conforme o art. 26 do CDC; 

 

vi. Em relação aos vícios ocultos, não há previsão no CDC de prazo limite para o 

aparecimento do vício desse gênero, motivo pelo qual a doutrina se posicionou 

pela adoção do critério de vida útil do bem. Com o aparecimento do vício oculto, 

o consumidor teria os mesmos prazos relativos aos vícios aparentes para o 

exercício das opções conferidas pelo código; 

 

vii. De acordo com o art. 18 do CDC, o fornecedor tem o prazo de trinta dias para 

sanar o vício do produto, ou em outro prazo estipulado pelas partes em cláusula 

convencionada em separado com manifestação expressa do consumidor, desde 

que não inferior a 7 ou superior a 180 dias. Somente caso o vício do produto não 

seja sanado no referido período, o consumidor poderá exercer algumas das 

seguintes opções: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e c) o 

abatimento proporcional do preço.  
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viii. Em relação aos vícios do serviço (art. 20 do CDC), não há que se esperar os 

trinta dias, o consumidor pode optar desde logo: a) pela reexecução dos serviços, 

sem custo adicional e quando cabível; b) pela restituição imediata da quantia 

paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou 

c) pelo abatimento proporcional do preço; 

 

ix. No âmbito do CDC, a prerrogativa de o construtor sanar o vício dependeria de 

uma análise para além da literalidade: se entendido o vício como do produto, o 

construtor teria direito de saná-lo em trinta dias (art.18, §1º do CDC), se 

considerado o vício como do serviço, o consumidor não teria obrigação de 

conceder tal possibilidade ao construtor (por ausência de previsão no art. 19 do 

CDC). Todavia, partindo do pressuposto de que a obra, uma vez entregue, se 

consubstancia em um produto acabado, entende-se mais adequado enquadrá-la 

na primeira hipótese (produto); o mesmo raciocínio justifica a aplicação do 

regramento dos vícios redibitórios do Código Civil aos vícios e defeitos da 

construção, porquanto tal disciplina aplica-se a uma “coisa” (no caso, a obra), 

não a um serviço; 

 

x. No CDC, não obstante só ter sido expressamente prevista a possibilidade de se 

pleitear perdas e danos na hipótese de restituição da quantia paga, tanto para 

vícios do produto quanto do serviço, reconhece-se a cumulação de tal direito 

com as demais opções conferidas pela lei ao consumidor;  

 

xi. Pela disciplina do Código Civil, só há direito à indenização por perdas e danos 

em caso de vícios redibitórios caso haja má-fé do alienante, no que difere o 

Código de Defesa do Consumidor, que considera desnecessário tal requisito para 

se pleitear indenização. Nas relações de consumo, o fundamento para a 

responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto ou serviço não é tão 

somente o sinalagma da prestação e contraprestação, mas mormente a satisfação 

do interesse pessoal do consumidor e de sua família, valorizando-se a utilização 

dos bens;404  

                                                 

404 CALVÃO DA SILVA, João. Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Almedina, 1999, reimpressão. 

p.279. 



108 

 

 

 

 

xii. Além disso, no que tange aos vícios aparentes dos imóveis, como mencionado, 

é inequívoco que a legislação do consumidor lhe é mais benéfica, visto que o 

Código Civil considera que os vícios aparentes foram aceitos. Com relação aos 

vícios ocultos, o prazo para aparecimento do vício, no CDC, é por toda a vida 

útil do bem, ao invés de um ano para os bens imóveis pela disciplina do Código 

Civil. Todavia, após o aparecimento do vício oculto, o prazo de um ano, pelo 

Código Civil, para pleitear abatimento do preço, redibição do contrato e perdas 

e danos, se houver dolo do alienante, é superior ao prazo de noventa dias do 

CDC; 

 

xiii. Quanto aos defeitos do produto ou serviço (arts.12 a 17 do CDC), filiamo-nos à 

posição de Flávia Portella Purshel, de que quando problema do produto 

simultaneamente configura vício e defeito, somente há indenização por fato do 

produto a partir do momento em que se concretize um prejuízo à integridade 

físico-psíquica do consumidor ou a coisas diversas do produto ou serviço 

defeituoso em si;405 

 

xiv. Concluímos, portanto, que, para os danos circa rem (afetos diretamente à 

prestação), aplicam-se os prazos decadenciais relativos aos vícios (art. 26 do 

CDC). Contudo, quando o dano for extra rem (não afeto à prestação) e 

decorrente de um defeito, ou seja, relativo à segurança do produto ou serviço, 

será aplicado o prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC, a partir da 

ciência do dano e de sua autoria. Por outro lado, sendo o dano extra rem, mas 

decorrente de um problema não afeto à segurança do produto — portanto, vício 

de adequação tão somente —, o prazo para pleitear reparação será trienal, 

conforme previsto no art. 206, §3º, inciso V do Código Civil; 

 

xv. Tanto no âmbito da disciplina do CDC quanto do Código Civil, o construtor se 

exime de sua responsabilidade se comprovar culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiros, força maior e caso fortuito ou, ainda, que o vício ou defeito não existe; 

                                                 

405 PÜSCHEL, Flavia Portella. Consequências práticas da distinção entre vício e fato do produto: uma análise 

de decisões judicias escolhidas. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 25, p. 164-176, jan./mar. 2006. 
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xvi. Estudando a disciplina dos vícios redibitórios, conclui-se que, se por um lado, 

no Direito Romano, as dificuldades de comunicação justificavam prazos mais 

alargados do que hoje, por outro, o cariz sofisticado dos bens e das construções 

na atualidade dificultam a detecção dos defeitos, daí porque os prazos aplicáveis 

aos vícios redibitórios são insatisfatórios, forçando o lesado a propor ação 

judicial com ligeireza, dificultando a resolução amigável das controvérsias406 ou 

culminando na eventual perda do direito; 

 

xvii. Prazos tão curtos para as ações edilícias só parecem fazer sentido em um cenário 

de “venda de segunda mão”, e não para o construtor ou fabricante,407 máxime 

caso se considere que, após o decurso dos prazos decadenciais previstos para as 

ações edilícias (art. 445 do CC), decaia inclusive o direito à responsabilização 

com base na culpa contratual em relação aos danos circa rem. Pontes de 

Miranda, ao que parece, defende a autonomia dos prazos.408 Por outro lado, 

como visto, os autores estrangeiros citados e Agnelo Amorim Filho sustentam o 

decaimento de todas as pretensões no prazo das ações edilícias. Os primeiros 

defendem que, caso assim não se entenda, se estará abrindo caminho para burlar 

os prazos curtos das ações edilícias. Agnelo Amorim Filho, por sua vez, aduz 

que optar pela via das ações condenatórias, constitutivas ou ambas configuraria 

mais um direito potestativo da parte, do que se concluiria que o prazo teria que 

ser comum e decadencial;409 

 

                                                 

406 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 351 e 353. 
407 SÁNCHEZ RUIZ VALDÍVIA, Inmaculada. De la descodificación de los remédios de que dispone el 

consumidor y adquirente ordinário cuando se le entrega uma vivenda com vícios o defectos constructivos a 

la unificación del concepto de incumplimento de contrato: materiales para una reflexion. Revista de la 

Asociación Española de Abogados Especializados em Responsabilidad Civil y Seguro, Granada, nº 38, p. 21 a 31, 

segundo trimestre. 2011. 
408 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Direito das 

obrigações, t. XXXVIII, Capítulo I, § 4.211. Atualizado por MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 422. 
409 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério Científico para distinguir a prescrição da decadência e para 

identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 300, p. 7-37, out. 1960.  
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xviii. Paulo Scartezzini,410 baseado em ensinamentos do autor português Pedro 

Romano Martinez,411 no que tange a danos circa rem e extra rem, defende que 

decairiam os demais pleitos indenizatórios ligados à prestação em si (danos circa 

rem) no mesmo prazo das ações edilícias relativas aos vícios redibitórios, o que 

não afastaria os prazos próprios aplicáveis à responsabilidade extracontratual 

(danos extra rem). Concorda-se com essa teoria, inclusive com a sua aplicação 

em relação à disciplina dos vícios (e não defeitos) do CDC, o qual, em seu art. 

18, combinado com o art. 26, parece ter adotado a teoria de Agnelo Amorim 

Filho, incluindo o decaimento do direito a pleitear perdas e danos no mesmo 

prazo para o exercício das demais pretensões circa rem.412 Todavia, no âmbito 

do CDC, a discussão perde a relevância, pois os prazos começam a contar do 

conhecimento do dano e de sua autoria, limitados apenas pelo critério temporal 

criado pelo doutrina de vida útil do bem ou serviço. Ou seja, o prazo de garantia 

é extenso (vida útil), o exercício do direito é que tem de ocorrer rapidamente, 

tão logo se tenha ciência do vício, ao contrário da disciplina do Código Civil, 

em que o próprio vício tem de se apresentar em prazo decadencial para que o 

adquirente faça jus à garantia; 

 

xix. Uma vez adotada a teoria de Paulo Scartezzini, surge uma problemática: na visão 

do autor e de outros, os danos extra rem seriam extracontratuais, de forma que a 

eles seria aplicável o prazo trienal do art. 206, §3º, inciso V do Código Civil, 

conforme julgamento recente do Superior Tribunal de Justiça,413 que 

surpreendeu por alterar o entendimento até então reiterado de que o prazo para 

pleitear perdas e danos decorrentes de uma relação contratual era de dez anos, 

levando alguns autores a criticar incisivamente tal julgado,414 contra o qual 

                                                 

410 SCARTEZZINI GUIMARÃES, Paulo José. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e 

insegurança: cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 410. 
411 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2. reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 216-221. 
412 PÜSCHEL, Flavia Portella. Consequências práticas da distinção entre vício e fato do produto: uma análise 

de decisões judicias escolhidas. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 25, p. 164-176, jan./mar. 2006. 
413 STJ, REsp 1.281.594/SP. Terceira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. j. 22.11.2016. p. 28.11.2016. 
414 MARTINS-COSTA, Judith; ZANETTI, Cristiano de Souza. Responsabilidade Contratual: Prazo 

Prescricional de dez anos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 979, p. 215-241, maio 2017. 
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foram apresentados embargos de divergência, (já admitido), de forma que em 

breve os demais ministros apreciarão a matéria; 

 

xx. A garantia por vícios redibitórios (arts. 441 a 446 do Código Civil) e a garantia 

por vícios e defeitos que afetem a solidez, segurança e habitabilidade da obra 

(art. 618 do Código Civil) estão sujeitas a prazos decadenciais, sendo a segunda 

uma espécie da primeira, porquanto também referente a vícios ocultos. Assim, 

pela coerência do sistema, o entendimento teria que ser uniforme para ambas em 

relação à possibilidade ou não de se recorrer ao inadimplemento contratual após 

o decurso dos prazos decadenciais para as ações edilícias; 

 

xxi. Sobre o tema, concluímos que extinguir a garantia dos vícios redibitórios e a 

garantia por vícios e defeitos que afetem a solidez e segurança da obra após o 

transcurso dos prazos decadenciais, mas, ao mesmo tempo, manter-se a 

possibilidade de responsabilização pelo inadimplemento contratual, cuja actio 

nata seria a ocorrência do dano, equivale a eternizar a responsabilidade do 

construtor, haja vista a durabilidade dos imóveis. O mesmo ocorre em relação à 

previsão do art. 26, § 3º do CDC (“Tratando-se de vício oculto, o prazo 

decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito”); 

 

xxii. O Superior Tribunal de Justiça, ainda arraigado à Súmula 194 (“Prescreve em 

vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra”), 

tem somente substituído o prazo geral de vinte para dez anos, à luz do Código 

Civil de 2002, deixando de analisar efetivamente as consequências jurídicas do 

prazo decadencial de 180 dias previsto no parágrafo único do art. 618 do código 

(“Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a 

ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do 

vício ou defeito.”); 

 

xxiii. O endosso da teoria do decaimento, em 180 dias, apenas da garantia legal, vista 

como prerrogativa de se considerar objetiva a responsabilidade do construtor que 

forneceu a mão de obra e os materiais, mantendo-se a via do inadimplemento 

contratual após o referido prazo, provoca certo esvaziamento do parágrafo único 

do art. 618 do Código Civil. Perquirindo quais seriam as consequências de não 
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se discutir culpa, conclui-se que o que mudaria seria eventualmente o escopo da 

perícia, uma vez que, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, o 

construtor poderia alegar alguma excludente de responsabilidade (culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiros, força maior, caso fortuito ou, ainda, que o 

vício ou defeito não existem). A respeito, via de regra, quando o construtor se 

contrapõe ao pedido de indenização por parte do dono da obra, a alegação é de 

falta de manutenção por parte deste, o que normalmente também depende de 

perícia, de forma que não se escapa desta prova, somente a sua amplitude que se 

altera, não há que se comprovar negligência, imperícia, imprudência ou dolo por 

parte do dono da obra;  

 

xxiv. Seria recomendável alterar a redação do parágrafo único do art. 618 não só para 

que se modificasse o prazo de 180 dias, mas, principalmente, porque o texto do 

dispositivo carece de coerência, o que, como visto, deu origem a diversas 

correntes interpretativas. Não se consegue confirmar, ao certo, qual direito o 

legislador pretendia imputar o decaimento no referido prazo. Como estudado, a 

única interpretação razoável, principalmente pelo exíguo prazo de 180 dias, é 

considerar que o decaimento é da garantia, responsabilidade objetiva pelos 

vícios e defeitos. Contudo, reconhecemos que, no campo teórico, por uma 

questão de coerência, seria mais correto considerar o decaimento de todas as 

pretensões circa rem, tal como na disciplina dos vícios redibitórios, para tanto 

seria necessário alterar o prazo de 180 para dois anos, à semelhança da lei 

espanhola n. 38/1999, denominada “Ley de Ordenación de la Edificación” (Lei 

de Planejamento das Edificações), que será abordada no capítulo dedicado à 

legislação do referido país; 

 

xxv. É importante que reste efetivamente assente — por alteração legislativa ou por 

decisão judicial uniformizadora — a possibilidade de se recorrer ao 

inadimplemento contratual após transcorridos os prazos para exercício da 

garantia do art. 618 do Código Civil (180 dias) e dos vícios redibitórios (para o 

caso de imóveis, um ano para o aparecimento do vício e mais um ano para propor 

a ação), porquanto os prazos são muito inferiores ao geral de dez anos 
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(responsabilidade contratual) e de três anos (responsabilidade extracontratual), 

provocando considerável insegurança jurídica; 

 

xxvi. Quanto aos agentes que atuam no ramo da construção, conclui-se que o 

incorporador é solidariamente responsável com o construtor por todos os vícios 

e defeitos da construção, por fazer-se substituir; já o dono do terreno, via de 

regra, não o será;  

 

xxvii. O profissional liberal também responde de forma objetiva pela garantia do art. 

618 do Código Civil se forneceu a mão de obra e os materiais; inclusive o autor 

do projeto nos termos do art. 622 do mesmo diploma legal. 
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7. ANÁLISE DE LEGISLAÇÕES ESTRANGEIRAS 

Até o presente capítulo, focou-se no direito pátrio, porém, para que se possa ter uma 

visão mais ampla do tema que serve de objeto da presente dissertação, será abordada a 

responsabilidade pelos vícios e defeitos da construção em outros países, no caso, Espanha, 

Portugal, França, Itália, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, e no Reino Unido, a fim de 

refletir qual o estágio de desenvolvimento e adequação da legislação brasileira e em quais 

aspectos ela poderia ser aprimorada. 

 

7.1. Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia 

 

Fundada em 1983, a Society of Construction Law visa promover o estudo e a 

compreensão do direito da construção não só no Reino Unido, mas também no exterior. 

Diversos papers são disponibilizados aos acadêmicos cadastrados em seu site oficial.415 Dentre 

eles está o intitulado Judicial remedies for construction defects: common law, equity or 

statute?, escrito por Philip Britton,416 acerca das medidas judiciais cabíveis em caso de defeitos 

da construção no Reino Unido, na Austrália e na Nova Zelândia. 

No artigo, é relatado o caso de uma edificação que apresentou diversos defeitos, a 

maioria deles decorrentes de violações à regulamentação aplicável às construções, no caso, ao 

Building Regulation da Inglaterra, que, em outros lugares, é denominado building code, o que 

seria equivalente ao Código de Obras no Brasil. Alguns dos lesados não eram os primeiros 

compradores dos imóveis, o que dificultava o pleito, porquanto a lei inglesa não assegura a 

transmissão das garantias referentes à qualidade da construção aos adquirentes subsequentes 

desse tipo de imóvel, ao contrário da lei neozelandesa do consumidor e a maioria das jurisdições 

australianas. Na Inglaterra e no País de Gales, o Defective Premises Act (DPA), de 1972, 

oferece um nível mínimo de proteção para o atual proprietário, que não é aplicável a todos os 

defeitos da construção.417 

                                                 

415 Disponível em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.06.2016. 
416 Professor visitante e ex-diretor do Centro de Direito da Construção e Resolução de Disputas da Dickson Poon 

School of Law de King’s College London. 
417 BRITTON, Philip. Judicial remedies for construction defects: common law, equity or statute? Maio de 2016. 

Disponível em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.05.2016. p. 2 -4. 
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Nos contratos de compra dos imóveis, objeto do caso em discussão, o construtor havia 

se comprometido a construir: i) em conformidade com o projeto aprovado; ii) de acordo com a 

regulamentação aplicável; iii) com profissionalismo e iv) em observância aos padrões da NHBC 

(National House-Bulding Council), seguradora privada do Reino Unido, especialista na área de 

imóveis novos. Dessa forma, o caminho seria extrair daí o descumprimento contratual e, por 

conseguinte, a imputação ao construtor da responsabilidade pelos danos e defeitos, visto que o 

contrato previa obrigações, mas não dispunha sobre as consequências do aparecimento de 

vícios, exceto pela previsão de, nos dois anos subsequentes à entrega da obra, poder o 

comprador utilizar-se do Resolution Service418 oferecido pela NHBC, terceiro garantidor. 

Entretanto tal cobertura era tão limitada, máxime em relação aos defeitos das áreas comuns, 

que não valeria a pena utilizá-la, pois, judicialmente, poderia ser obtida indenização melhor. 

Em relação às construções comerciais, os contratos normalmente são mais complexos e 

preveem um regime próprio relativo aos defeitos da construção, que supriria a necessidade de 

ser proposta ação judicial com base no descumprimento de deveres genéricos.419  

Após a entrega da obra, inicia-se o período de correção dos defeitos. No Reino Unido, 

cumprirá ao contratante notificar o construtor acerca dos defeitos que apareçam posteriormente. 

Após a notificação, o contratante terá duas opções: i) pode requerer que o construtor retorne e 

retifique os defeitos ou ii) pode solicitar o abatimento do custo para efetivação de tais reparos 

por terceiro, de qualquer valor que ainda devido ao construtor. Este, por sua vez, também terá 

algumas opções, a saber: i) contestar a responsabilidade pelos vícios alegados; ii) refazer o 

serviço dentro de determinado período; iii) não fazer nada, correndo o risco de ser surpreendido 

por uma dedução do preço pelo contratante. Esse é o entendimento contido no “JCT 

Intermediate Building Contract”, todavia o contrato modelo é vago a respeito de como 

quantificar a dedução, cabendo aos tribunais preencher tal lacuna, o que foi feito no caso “Mul 

v Hutton Construction Ltd.”420 Na ocasião, discutiu-se se o contratante poderia deduzir o que 

razoavelmente lhe custaria a contratação de um terceiro para consertar os defeitos, ou se ele 

                                                 

418 A respeito de tal seguro (Resolution Service), não obstante ser obrigatório em quase toda a Austrália, no Reino 

Unido, não há obrigatoriedade de contratá-lo, salvo exceções. Os manuais do “Council of Mortgage Lenders” 

proíbem a liberação de recursos garantidos por hipoteca de imóveis, a não ser que tenha sido contratado seguro 

relativo aos defeitos por uma seguradora pré-aprovada. BRITTON, Philip. Judicial remedies for construction 

defects: common law, equity or statute? Maio de 2016. Disponível em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 

07.05.2016. p. 2-4. 
419 Ibid., p. 3-6. 
420 Mul v Hutton Construction Ltd. [2014] ewhc 1797 (TCC). Disponível em: 

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2014/1797.html>. Acesso em 01.06.2016. 
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poderia tão somente abater o que teria custado ao construtor primeiramente contratado, para 

fazer o trabalho extra. Ao final, entendeu-se que o trabalho adicional deveria ser precificado 

com base no contrato original,421tal como por nós defendido neste trabalho, com algumas 

nuances (subseção 2.6).  

No Reino Unido, outras estruturas vêm sendo implementadas objetivando assegurar 

recursos suficientes para reparar os defeitos das obras na hipótese de o construtor não os 

consertar ou tornar-se insolvente, tais como: i) utilização de conta garantia com recursos 

advindos de retenção de pagamentos; ii) previsão de garantias acessórias; iii) transferência das 

garantias, mesmo quando alterada a propriedade do imóvel; e iv) contratação de seguro. 

Entretanto não é usual que se tenha tais garantias para o caso de construções residenciais nos 

moldes construct-and-sell (construídas para venda).422 

Quanto à similaridade entre os contratos de construção residencial e os contratos de 

construção de obra comercial ou de infraestrutura, tem-se: i) o avanço da subcontratação de 

serviços em todos os aspectos do projeto, visto que a responsabilidade do construtor perante o 

dono da obra será a mesma, tenha ele subcontratado ou não; e ii) a maioria das pessoas 

considera, para qualquer dos casos, que a principal solução para os defeitos é que o construtor 

volte e faça o trabalho bem feito (“gets the work right”), e isso seria justamente o que o contrato 

de construção deveria prever. Sobre esse último tema, tem-se as seguintes polêmicas: deve o 

lesado obrigatoriamente dar a chance ao construtor ou developer (semelhante ao incorporador) 

de sanar os defeitos? Sempre ou somente em algumas circunstâncias? Se sim, o que “dar uma 

chance” compreenderia e quais seriam as consequências de o construtor falhar em consertar os 

defeitos? E mais, poderia a Corte determinar que o construtor efetivamente retornasse e 

refizesse o trabalho se o autor considerasse esta a melhor opção para ele? 423 

Vejamos as respostas. Em princípio, é mais fácil e mais barato (por vezes até mesmo a 

custo zero) que o construtor retorne para consertar os defeitos, de forma que, a depender dos 

fatos, não conferir tal oportunidade a ele poderia ser interpretado como inobservância do dever 

de mitigar o dano.424 Como consequência, o autor da ação pode não sair vitorioso em relação 

ao pedido de indenização integral para contratação de terceiro para reparar os defeitos, o que é 

                                                 

421 BRITTON, Philip. Judicial remedies for construction defects: common law, equity or statute? Maio de 2016. 

Disponível em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.05.2016. p. 6. 
422 Ibid., p. 6. 
423 Ibid., p.6. 
424 Wooklands Oak Ltd v Conwell [2011] EWCA Civ 254, [2011] BLR 365. Disponível em: 

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/254.html>. Acesso em 01.06.2016. 
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praticamente certo caso haja previsão expressa, no contrato, determinando que o construtor 

deverá ser notificado de qualquer defeito, sendo-lhe oportunizado saná-lo. Em relação aos 

subcontratados, o construtor pode vinculá-los por meio de uma cláusula back-to-back, vale 

dizer, para que a eles se estendam as obrigações do contrato principal relativas à reparação de 

defeitos.425 

Por outro lado, não obstante o entendimento do parágrafo anterior, em julgamento mais 

recente do TCC (Technology and Construction Court)426 do Reino Unido, o já mencionado 

“Mul v Hutton Construction Ltd.”427, reconheceu-se que há casos em que contratante não está 

obrigado a conferir ao construtor a chance de sanar os defeitos (a menos que o contrato disponha 

em contrário), a saber: 

 

i. Quando os defeitos são tão básicos e difundidos, que nenhum contratante de bom 

senso daria ao construtor uma segunda chance; 

ii. Quando houve uma conduta fraudulenta por parte do construtor, no que se refere 

ao trabalho em si; e 

iii. Quando o construtor deixou claro que não está preparado para consertar os 

defeitos alegados.428 

Cumpre ainda saber se o contratante pode exigir que o construtor retorne para refazer 

os trabalhos por meio de uma medida de execução específica. Como esclarecido por Philip 

Britton, essa opção somente é possível quando a Corte considerar que uma indenização em 

dinheiro, em qualquer base aceitável, não é adequada, o que abre espaço à discricionariedade 

do juiz. Receia-se que, ao se autorizar um pleito de execução específica, o construtor seja 

exposto ao que se denomina de heavy-handed sanctions: multas pesadas, suportadas pelo direito 

                                                 

425 BRITTON, Philip.  Judicial remedies for construction defects: common law, equity or statute? Maio de 2016. 

Disponível em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.06.2016. p. 10-12. 
426 O TCC (Technology and Construction Court) encarrega-se de ações relativas a: a) serviços prestados por 

engenheiros, arquitetos, topógrafos e outros profissionais que atuam na área da construção; (ii) deveres de 

autoridades locais referentes à terra e a construções; b) questões ambientais; c) incêndios e d) impugnações a 

decisões de árbitros em disputas relativas a construção e engenharia. A Corte normalmente não lida com questões 

que envolvam menos do que €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), a não ser que haja um bom motivo, 

por exemplo: casos que tenham relação com um aspecto novo ou difícil da lei ou quando se trata de uma questão 

internacional. Disponível em: < https://www.gov.uk/courts-tribunals/technology-and-construction-court>. Acesso 

em 08.06.2016.  
427Mul v Hutton Construction Ltd. [2014] ewhc 1797 (TCC). Disponível em: 

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2014/1797.html>. Acesso em 01.06.2016. 
428 BRITTON, Philip. Judicial remedies for construction defects: common law, equity or statute? Maio de 2016. 

Disponível em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.05.2016. p. 13. 
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de sequestrar bens do réu e até mesmo condená-lo à prisão. A questão, entretanto, perde a 

relevância quando se constata que o construtor, via de regra, quer reparar os danos ao invés de 

ter de pagar indenização. Ademais, dificilmente a Corte negaria um pedido de execução 

específica se as partes estivessem de acordo em relação a tal medida. Em muitos casos, o lesado 

pleiteia tanto a execução específica quanto a indenização.429 

Em relação aos agentes responsáveis pela fiscalização de obras no Reino Unido, estes 

podem ser uma autoridade local ou um fiscal registrado junto ao Construction Industry Council 

(CIC), que fornece uma lista de fiscais habilitados (pessoas ou organizações). Contudo um 

pedido indenizatório em face deles apenas valeria a pena se: 

i. O demandante não tivesse pleito contra qualquer outra pessoa no âmbito do 

contrato; 

ii. Quando já prescrita a pretensão com base no contrato, mas ainda viável o 

exercício desta em decorrência de responsabilidade extracontratual, em virtude 

de se ter uma actio nata diversa ou um prazo prescricional mais favorável, tort 

claim que exigiria a comprovação de negligência; 

iii. Quando aquele em face de quem se formularia o pleito decorrente de 

descumprimento contratual desaparecesse ou não possuísse condições 

financeiras de pagar pelo prejuízo, ainda que condenado a tal.430 

Entretanto seria uma ação difícil na Inglaterra, uma vez que o fiscal não possui um dever 

de cuidado em relação aos defeitos da construção e não tem poder para controlar aos custos 

para que a construção seja entregue adequadamente. O caminho da responsabilidade 

extracontratual seria mais fácil na Nova Zelândia, especialmente para proprietários de imóveis 

residenciais. No julgamento do caso “Invercargill City Council v Hamlin” (1996),431 restou 

clara a maior propensão, em comparação à Inglaterra, ao reconhecimento da responsabilização 

por negligência do: i) construtor pelos defeitos do seu trabalho e ii) do fiscal por falhar em 

evitar que o construtor fizesse um trabalho defeituoso. Ademais, após o julgamento do caso 

                                                 

429BRITTON, Philip. Judicial remedies for construction defects: common law, equity or statute? Maio de 2016. 

Disponível em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.05.2016. p. 14-16. 
430 Ibid., p. 14-16. 
431 Invercargill City Council x Hamlin [1996], AC 624, [1996] 1 NZLR 513, 78 BLR 78,50 Com LR 105 (UKPC). 

Disponível em: < http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/uk/cases/UKPC/1996/56.html>. Acesso em 

01.06.2016. 
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“Sunset Terraces432 pela Suprema Corte neozelandesa, a lei local é entendida da seguinte forma: 

as autoridades públicas responsáveis pela fiscalização das obras devem observar o dever de 

cuidado em relação a todos os tipos de construção sujeitas ao regime de fiscalização.433 

Tanto na Nova Zelândia quanto na Inglaterra, quando o indivíduo consegue ganhar uma 

demanda contra uma instituição responsável pela fiscalização, a indenização normalmente é 

arbitrada em valor equivalente ao necessário para que o imóvel fique adequado (posição 

defendida por Washington de Barros no Brasil  —  vide subseção 2.3.3). O réu, contudo, pode 

persuadir a Corte que a desvalorização do imóvel é a medida mais acertada para apurar o valor 

da indenização (posição de Pontes de Miranda  —  vide subseção 2.3.3), como no caso “Dodd 

Propperties v Canterbury City Council, Donaldson LJ”,434 no qual se decidiu que, caso o autor 

pretendesse vender a propriedade no seu estado defeituoso, claramente a desvalorização do 

imóvel seria o critério mais acertado para a indenização. Todavia, se ele pretende continuar a 

ocupar o imóvel e reparar os danos, o custo de conserto seria o parâmetro correto.435 

Vale ressaltar que se a instituição fiscalizadora é a requerida, ela não tem autorização 

para reparar os defeitos, tampouco poderá ser compelida a tanto. Além disso, não caberá uma 

quia timet injuction (semelhante à tutela antecipada) para forçá-la a tomar providências para 

impedir o dano se este decorre de negligência ainda não reconhecida,436 até porque cabe ao 

fiscal, por força de lei, inspecionar e fiscalizar, não construir. Assim, a única medida em 

conformidade com a legislação é a contratação de terceiros para reparar os defeitos, o que não 

é obrigatório, uma vez que autor pode optar por não reparar o dano e gastar o dinheiro como 

bem entender (como no caso “Ruxley v Forsyth”). 

Quanto às formalidades, na dita “Australasia” (Austrália, Nova Zelândia e Nova Guiné) 

poderia ser considerado ilegal: i) a contratação de obra de valor considerável, residencial, na 

modalidade cost-plus, que seria equivalente ao contrato a “preço de custo” no Brasil, em que o 

consumidor fica exposto à variação do preço; ii) bem como a contratação, em qualquer 

                                                 

432Sunset/Byron Avenue [2010] NZSC 158, [2011] 2 NZLR 289. Disponível em: 

<http://www.courtsofnz.govt.nz/cases/north-shore-city-council-v-body-corporate-188529-sunset-

terraces/?searchterm=Sunset%20terraces>. Acesso em 01.06.2016. 

 433BRITTON, Philip.  Judicial remedies for construction defects: common law, equity or statute?. Disponível 

em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.05.2016. p. 8. 
434 Dodd Properties Ltd v Canterbury City Council [1980] 1 WLR 433 (EWCA) at 456H. Disponível em: < 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1979/4.html>. Acesso em 01.06.2016. 
435 BRITTON, Philip.  Judicial remedies for construction defects: common law, equity or statute?. Disponível 

em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.05.2016. p. 8. 
436 Por outro lado, de acordo com o autor, se o dano decorrer de responsabilização, não por negligência, mas por 

outros motivos (invasão de terra ou perturbação), e a parte conseguir comprovar o risco iminente, é possível 

conseguir uma medida de urgência.  
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modalidade, feita oralmente. Nisso difere a lei inglesa: não há requisitos formais para o contrato 

de construção entre o consumidor e o construtor (ou o developer – semelhante ao incorporador), 

tampouco registro oficial ou licenciamento dos developers ou dos construtores. Na Inglaterra, 

a liberdade contratual triunfa frente aos direitos dos consumidores no campo da construção 

civil.437 

Era de se esperar que houvesse, no Reino Unido, um contrato padrão referente à 

construção e à transferência de residências novas abordando as questões relativas aos defeitos, 

mas não há. Muitos contratos não mencionam aspectos relativos à qualidade da construção com 

base no princípio do caveat emptor:438 Vale dizer, o vendedor de um produto não poderia ser 

tido como responsável pela sua qualidade, a não ser que essa garantia tivesse sido concedida ao 

comprador. Cabe ao comprador ser suficientemente diligente para identificar os defeitos antes 

da tradição, pois, a partir desse momento, os riscos seriam por sua conta.439 

No entanto o cenário melhora no que concerne aos contratos padronizados para os casos 

em que o contratante é efetivamente o criador do seu próprio projeto residencial, na condição 

de titular do terreno ou da construção. Dentre os modelos, está o “JCT Building Contract for 

Home Owner/Occupier” (2010), o qual dispõe, em sua cláusula 7(b), que, em até três meses 

após o contratante se certificar que o trabalho terminou, ele fornecerá uma lista de defeitos que 

surgiram pelos quais considera o construtor responsável. Em continuidade, de acordo com a 

cláusula 7(c), quando o construtor tiver consertado todas as falhas da lista, satisfatoriamente 

aos olhos do contratante, este emitirá certificado confirmando o fato. Esse modelo de contrato 

não prevê expressamente a possibilidade de o contratante empregar um terceiro, o que não quer 

dizer que o contratante deva deixar de fazê-lo caso o construtor não atenda à notificação para 

sanar as falhas, porquanto pode ser considerado que ele não cumpriu com o dever de mitigar o 

dano em caso de agravamento dos defeitos pela inércia.440 

No mais recente “RIBA Domestic Building Contract 2014”,441 contrato padrão 

formulado pela instituição privada Royal Institute of British Architects442 e endossado pela 

                                                 

437 BRITTON, Philip.  Judicial remedies for construction defects: common law, equity or statute?. Disponível 

em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.05.2016. p. 9-11. 
438 Ibid., p. 16. 
439 ATIYAH. P.S. The rise and fall of freedom of contract. Reimpressão. New York: Oxford, 2003. p. 479. 
440 BRITTON, Philip.  Judicial remedies for construction defects: common law, equity or statute?. Disponível 

em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.05.2016. p. 17. 
441 Disponível em: <http://www.ribacontracts.com/>. Acesso em 08.06.2016 
442 Informações sobre a instituição disponíveis em: 

<https://www.architecture.com/RIBA/Aboutus/Whoweare/Whoweare.aspx.>. Acesso em 08.06.2016. 
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HomeOwners Alliance,443 é previsto prazo de um ano para que sejam consertados os defeitos, 

os quais o construtor fica obrigado a fiscalizar, de forma que o contratante deve lhe dar acesso 

à propriedade para tanto. Vale dizer, durante o período de um ano, o construtor tem o direito de 

reparar os defeitos, o que não quer dizer que possa utilizar o período inteiro. Na realidade, deve 

atuar com a maior rapidez possível. Adicionalmente, o contrato modelo estabelece que fica pré-

autorizado ao contratante solicitar que terceiro faça os reparos se o construtor não atender à 

solicitação prontamente dentro de um critério de razoabilidade.444 

Nos contratos padronizados da Nova Zelândia, há previsão semelhante. O “Cost and 

Margin Buiding Contract”445 de 2015, da Certified Builders Association of NZ (CBANZ), 

estipula um período para que os defeitos sejam sanados. Preceitua expressamente a cláusula 

17.3 do referido contrato que o proprietário deve conferir ao construtor a oportunidade de 

retificar os defeitos sobre os quais fora notificado e não deve contratar terceiro para tal tarefa a 

não ser que: i) um prazo razoável tenha decorrido e o proprietário, com ao menos vinte dias 

úteis de antecedência, tenha notificado o construtor da sua intenção de contratar terceiro; ou ii) 

o construtor permanentemente e inequivocamente abandonou o projeto.446 

Quanto à proteção ao consumidor, tem-se o seguinte cenário: na Nova Zelândia, a lei de 

defesa ao consumidor, conforme redação atual (Consumuer Guarantees Act 1993), visa garantir 

proteção legal ao consumidor no que concerne ao fornecimento de bens e à prestação de 

serviços. Entretanto estão expressamente excluídas da definição de “bens” a construção ou parte 

de uma construção, o que não impede que os fornecedores de outros objetos que dela façam 

parte estejam sujeitos à legislação aplicável às relações de consumo. A atividade de construção 

é vista como um serviço,447 de forma que o Consumuer Guarantees Act 1993 autoriza que o 

consumidor notifique o construtor para reparar os defeitos e, caso este deixe de assim proceder, 

poderá o consumidor: i) contratar terceiro, cujo custo será integralmente pago pelo construtor 

original e/ou ii) pleitear perdas e danos.  

                                                 

443 Instituição que aduz ser destinada a defender os interesses dos proprietários e aspirantes a proprietário na 

Inglaterra, lutando contra as práticas inadequadas da indústria da construção civil. Disponível em: 

<http://hoa.org.uk/about-us/>. Acesso em 08.06.2016. 
444 BRITTON, Philip. Judicial remedies for construction defects: common law, equity or statute? Maio de 2016. 

Disponível em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.06.2016. p. 17. 
445 Disponível em: https://www.nzcb.nz/>. Acesso em 08.06.2016. 
446 BRITTON, Philip.  Judicial remedies for construction defects: common law, equity or statute?. Disponível 

em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.05.2016. p. 17. 
447 Note-se que o enquadramento da atividade de construção como serviço difere do posicionamento defendido 

pela autora até aqui de que a obra uma vez pronta deve ser considerada produto. 
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O mesmo está previsto na Lei de Construções da Nova Zelândia 2004 (New Zealand’s 

Building Act 2004), complementada por legislação posterior de 2013, a qual se aplica a 

contratos de construções em que o contratante é o próprio proprietário do terreno. Tal 

regramento: i) determina a inversão do ônus da prova em relação a defeitos notificados ao 

construtor no prazo de um ano e ii) estende, aos futuros proprietários, as mesmas garantias do 

anterior, mas os prazos são contínuos. 

Atualmente, no Reino Unido, há previsões semelhantes na lei do consumidor (Consumer 

Rights Act — CRA 2015): i) na seção 55, concede-se ao consumidor o direito de exigir a 

repetição do serviço caso não tenha sido prestado adequadamente nos termos do contrato; ii) na 

seção 54, preservam-se todos os demais direitos a que faz jus o consumidor, incluindo a 

possibilidade de exigir a execução específica; iii) na seção 56, autoriza-se ao consumidor  

pleitear a redução do preço ou o reembolso integral, para o caso de o construtor recusar-se ou 

demorar mais que o prazo razoável para sanar os defeitos.448 

Em Vitória, Austrália, o Tribunal Civil e Administrativo especializado (Civil and 

Administrative Tribunal — VCAT) tem expressos poderes, conferidos pela lei, para determinar 

que o construtor retifique os defeitos no âmbito de uma construção residencial, mas raramente 

precisa utilizar tal prerrogativa, uma vez que, como dito, é do interesse do construtor, por ser 

menos custoso, sanar ele mesmo os defeitos identificados. Todavia, no caso “Stiff v Barton”, 

de 2005, em que o autor dizia que “não receberia aquele homem de volta na minha casa”, o 

tribunal entendeu que não poderia, portanto, determinar algo claramente contrário ao interesse 

do autor, condenando o construtor a pagar indenização.449 

De maneira geral, no contexto inglês — isto é, sem considerar o impacto protetivo da 

legislação de qualquer dos países da Australasia — há que se tomar determinadas precauções, 

tendo em vista que os contratos padronizados e a legislação do consumidor não são suficientes 

para regulamentar determinadas situações, deixando-as ao livre arbítrio do Poder Judiciário. 

Nesse contexto, o autor recomenda: 

 

i. Certificar-se de que as obrigações referentes à qualidade da obra estão 

devidamente previstas no contrato; 
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Disponível em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.06.2016. p. 18-19. 
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ii. Utilizar-se das melhores cláusulas dos contratos padronizados e das disposições 

da lei do consumidor (Consumer Rights Act), de forma a se estipular, 

previamente, quais seriam as possibilidades de cada uma das partes em caso de 

aparecimento de defeitos (inclusive nas áreas comuns), bem como os prazos e 

procedimentos para que sejam sanados; 

iii. Prever expressamente, nos contratos, que todas as previsões relativas aos 

defeitos se estendam aos futuros adquirentes, garantindo a eles o direito de 

processar o construtor; 

iv. Expressamente optar pelo regramento do Contract Act 1999, referente aos 

direitos de terceiros; e 

v. Não concordar em abdicar de qualquer direito da common law contra o 

construtor ou o developer em troca de direitos em face do segurador. 

A despeito das sugestões acima, o autor confessa que, no “mundo real”, dificilmente o 

contratante conseguirá impor tais procedimentos, em virtude de dois sobrepostos motivos: i) 

alguns contratantes muitas vezes não estão a par das questões polêmicas que os defeitos da 

construção podem acarretar; e ii) outros, apesar de mais instruídos, talvez considerem que não 

há espaço para negociar cláusulas no âmbito dos contratos de adesão. Consequentemente, é 

provável que o comprador aceite a proteção limitada oferecida por um seguro. Se não há seguro, 

mas o imóvel foi comprado mediante a outorga de hipoteca, e um profissional certificado 

atestou a finalização adequada da obra, em último caso, poderá o comprador processá-lo por 

negligência com base na responsabilidade extracontratual.450 

Cumpre ainda salientar que, no Reino Unido, foi criado o “Pre-Action Protocol”, que se 

aplica a todas as disputas relativas à engenharia e à construção civil, incluindo aquelas relativas 

à negligência profissional de arquitetos, engenheiros e agrimensores. Entre seus objetivos estão: 

i) troca de informações entre as partes para que compreendam a posição do outro e tomem 

decisões informadas sobre eventual acordo ou propositura de ação judicial; e ii) propiciar 

tentativas adequadas para resolver o conflito e, em particular, fomentar o uso de meios 
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Disponível em: <https://www.scl.org.uk/>. Acesso em 07.06.2016. p. 20-21. 
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alternativos de resolução de disputas, conhecidos como alternative dispute resolution 

(ADR).451 

O requerente não está obrigado a seguir o protocolo quando: i) o objetivo é o 

cumprimento de uma ordem judicial proferida ou de um acordo já celebrado; ii) é necessária 

uma medida de urgência; ou iii) a questão seria objeto de julgamento pelo rito sumário, nos 

termos da Parte 24 das Regras do Processo Civil, que dispõe sobre os casos em que a Corte 

pode decidir uma questão particular sem uma sessão de julgamento, se considerar que: a) o 

requerente e/ou requerido não tem perspectivas concretas de sucesso na ação, ou b) não há outra 

razão convincente para que o caso seja levado a julgamento.452 

A primeira versão do protocolo “Pre-Action Protocol for Construction and Engeneering 

Disputes” entrou em vigor em 02/10/2000, elaborado pela Technology and Construction 

Solicitors Association (TeCSA), em meio à criação de diversos outros protocolos que visavam 

incentivar a solução de disputas, no âmbito civil, antes que elas alcançassem o Poder Judiciário, 

principalmente forçando a realização de uma reunião prévia entre as partes. A nova edição do 

referido protocolo passou a vigorar a partir de 14/11/2016, de modo que ainda será necessário 

um lapso temporal maior para que a Technology and Construction Court (TCC) venha a se 

posicionar sobre as mudanças operadas.453 

Antes da segunda edição do protocolo, já havia uma série de polêmicas a seu respeito. 

Os juízes que integravam o TCC afirmavam que o protocolo por vezes representava uma perda 

de tempo e dinheiro. A sugestão por eles apresentada era a de que o protocolo passasse a fazer 

parte do início do procedimento judicial e, portanto, sob os olhos do Poder Judiciário. 

Na visão da Technology and Construction Bar Association (TECBAR), o protocolo 

aumentava desnecessariamente e substancialmente os custos. É comum que as 

correspondências trocadas pelas partes fossem extremamente detalhadas, as quais normalmente 

eram reproduzidas nas peças processuais caso a tentativa de acordo presencial fosse infrutífera. 

A TECBAR sugeria que o protocolo devesse ser abolido e substituído por uma carta resumo de 

reclamação, outra de resposta e uma reunião. Por outro lado, discordavam das referidas 

sugestões a associação de solicitors do Reino Unido, denominada Technology and Construction 

                                                 

451 “Pre-Action Protocol for Construction and Engineering Disputes 2nd edition”. Disponível no site do 

Ministério da Justiça do Reino Unido: <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-

rules/civil/protocol/prot_ced>. Acesso em 08.09.2017. 
452 Part 24 – Summary Judgment. Disponível no site do Ministério da Justiça do Reino Unido: 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part24. Acesso em: 08.09.2017. 
453 FRAMPTON, James. “The Best Lad Schemes of Tecbar and TeCSA: Potential problems under the new pre-

action protocol. Maio de 2017. Disponível em: <www.scl.org.uk>. Acesso em 08.09.2017. p. 1-3. 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part24
http://www.scl.org.uk/
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Solicitors’ Association (TeCSA). A maioria de seus membros eram a favor de manter o 

protocolo formal, preservando-o como uma ferramenta prévia à judicialização. Na realidade, as 

críticas da instituição eram focadas na necessidade de uma orientação judicial clara acerca do 

que constitui o devido cumprimento do protocolo previamente ao ajuizamento de uma ação 

judicial.454 

Quanto aos benefícios trazidos pelo protocolo, havia certa divergência: solicitors 

consideravam que o benefício era evidente, e que a visão pessimista dos magistrados decorreria 

do fato de não chegarem ao conhecimento destes os casos de acordo, mas somente os de 

insucesso. A fim de testar empiricamente o protocolo, TeCSA encomendou um estudo (“The 

Acuigen Study”), o qual foi publicado em 13/01/2016 e baseado em dados de diversos 

escritórios de advocacia no setor de construção civil e em entrevistas com muitas pessoas 

relacionadas à área. De certa forma, restou comprovada a eficácia do protocolo em viabilizar 

acordos previamente ao ajuizamento de ações judiciais. Dos 677 casos em que o protocolo havia 

sido aplicado nos últimos três anos, em 41% deles, houve acordo antes que a questão chegasse 

ao Judiciário. Além disso, apurou-se que 49% dos entrevistados eram a favor de ser mantido o 

protocolo atual, enquanto 49% eram favoráveis a algum tipo de alteração, e os 2% 

remanescentes pleiteavam a sua total extinção. Entre as alterações sugeridas, apontou-se: i) a 

transformação do protocolo em um procedimento voluntário; ii) a maior interferência do TCC 

nesta etapa; e iii) que os custos com o protocolo pudessem ser cobrados futuramente da parte 

perdedora.455 

Considerando o percentual de apenas 2% dos entrevistados a favor de sua extinção, 

TeCSA e TECBAR ganharam força para, em conjunto, prepararem uma nova edição do 

protocolo, a qual contemplou significativas mudanças: i) o protocolo passou a ser, de certa 

forma, voluntário, ao autorizar às partes optar por não aderir aos seus termos se todos estiverem 

de acordo; ii) de modo geral, o protocolo tornou-se menos oneroso e menos prescritivo; iii) 

ficou estabelecido que o  Judiciário somente poderia impor os custos decorrentes do protocolo 

à outra parte em excepcionais circunstâncias, como em caso de flagrante ou significativa 

inobservância aos termos do protocolo.  

Os principais objetivos do protocolo foram atualizados de forma similar: i) as partes 

devem fornecer informação suficiente para que a parte contrária possa ter uma visão geral da 

                                                 

454FRAMPTON, James. “The Best Lad Schemes of Tecbar and TeCSA: Potential problems under the new pre-

action protocol. Maio de 2017. Disponível em: <www.scl.org.uk>. Acesso em 08.09.2017. p. 4-5. 
455 Ibid., p. 4. 

http://www.scl.org.uk/
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posição da outra, sendo desnecessárias longas correspondências a respeito, que antes refletiam 

praticamente as futuras peças processuais; e ii) cada parte tem a oportunidade de considerar a 

visão geral do outro e aceitar ou rejeitar no todo ou em parte a posição contrária o mais breve 

possível.456 

Em até catorze dias do recebimento da carta do requerente, o requerido deve confirmar 

seu recebimento e indicar o nome e o endereço do seu segurador, se existente. No prazo de 28 

dias, deve responder à carta de forma a: i) indicar eventuais terceiros que está considerando 

também submeter ao protocolo; ii) fornecer o nome de eventuais especialistas em cujo trabalho 

técnico pretende se basear; iii) apresentar pedidos reconvencionais e/ou iv) alegar objeções, tais 

como que o Judiciário não tem jurisdição, pois o assunto deve ser resolvido por meio de 

arbitragem e/ou que o requerido não é parte legítima para responder à notificação, justificando 

o porquê e indicando a pessoa apropriada. Caso não seja feita esta última objeção, o requerido 

não fica impedido de alegá-la futuramente, inclusive no âmbito judicial, mas eventuais 

prejuízos causados poderão ser a ele imputados. Por fim, caso o requerido não apresente 

resposta no prazo de 28 dias, o requerente está livre para iniciar os procedimentos judiciais.457 

Adicionalmente, foi dispensada a apresentação de pareceres de peritos, mas questiona-

se se esta última mudança foi positiva, porquanto um acordo pode ficar prejudicado pela 

ausência de segurança das partes em relação ao embasamento do pleito alheio.458 Na realidade, 

não é esperado ou exigido que os relatórios dos peritos sejam fornecidos, mas, nos casos em 

que são sucintos e fundamentais para a reivindicação, eles podem constituir uma forma útil para 

explicar a posição do requerente.459 

Na edição anterior do protocolo, o prazo para resposta daquele que havia sido notificado 

poderia ser prorrogado por até três meses. A nova edição, por sua vez, limita referida extensão 

para 28 dias, com o intuito de reduzir a extensão das correspondências trocadas e acelerar o 

procedimento. No âmbito do protocolo anterior, a parte notificada utilizava-se da prorrogação 

de prazo para resposta como uma forma de pressionar o notificante a fazer um acordo por 

                                                 

456 FRAMPTON, James. “The Best Lad Schemes of Tecbar and TeCSA: Potential problems under the new pre-

action protocol. Maio de 2017. Disponível em: <www.scl.org.uk>. Acesso em 08.09.2017. p. 5-6. 
457“Pre-Action Protocol for Construction and Engineering Disputes 2nd edition”. Disponível no site do 

Ministério da Justiça do Reino Unido: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/protocol/prot_ced . 

Acesso em 08.09.2017. 
458 FRAMPTON, James. “The Best Lad Schemes of Tecbar and TeCSA: Potential problems under the new pre-

action protocol. Maio de 2017. Disponível em: <www.scl.org.uk>. Acesso em 08.09.2017. p. 10. 
459 “Pre-Action Protocol for Construction and Engineering Disputes 2nd edition”. Disponível no site do 

Ministério da Justiça do Reino Unido: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/protocol/prot_ced . 

Acesso em 08.09.2017. 

http://www.scl.org.uk/
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/protocol/prot_ced
http://www.scl.org.uk/
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/protocol/prot_ced
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valores inferiores, tendo em vista a importância do fluxo de caixa no ramo da construção civil. 

Por outro lado, a parte acusada de ter violado o contrato, ao receber informações menos 

detalhadas, terá mais trabalho para responder à notificação, enquanto o notificante poderá, 

como estratégia, ter fornecido o mínimo possível de informações, considerando que o Judiciário 

apenas pune a flagrante violação ao protocolo.460 

Foi mantida a reunião presencial entre as partes à qual devem comparecer o segurador 

e eventual terceiro incluído no protocolo, tal como um subcontratado. Qualquer manifestação 

no âmbito da reunião deve ser considerada without prejudice, ou seja, não é vinculante ou 

representa um reconhecimento de responsabilidade, a não ser o comprometimento de se 

submeter a um procedimento alternativo de resolução de demanda. O protocolo não interfere 

nos prazos prescricionais ou decadenciais. Dessa forma, ainda que em curso tal procedimento, 

se a data de encerramento do prazo se aproxima, os interessados devem recorrer ao Judiciário 

para resguardar seu direito, todavia o magistrado poderá definir que as partes devem prosseguir 

com o protocolo. 461 

No total, o novo procedimento leva em torno de cem dias, por vezes um prazo muito 

curto para se alcançar um acordo, de forma que as partes tendem a fechá-lo após o início da 

ação judicial, incorrendo em despesas ainda maiores.  

À luz de todo o exposto, em suma, três armadilhas decorrem do novo protocolo: i) troca 

de notificações extremante sucintas e esvaziadas, o que pode tornar mais difícil o acordo e 

implicar gastos desnecessários; ii) as partes terem o mesmo nível de trabalho internamente pela 

necessidade de formar o seu próprio posicionamento, além de terem de eventualmente prestar 

informações a terceiros, tal como seguradoras, a despeito de represarem informações à 

contraparte em virtude da brecha aberta pelo requisito de sumarizar as notificações da nova 

edição do protocolo; e iii) a maior retenção de informações pelo requerente, o que é reconhecido 

como um problema pela própria cláusula 5.1 do protocolo, a qual está assim redigida: “O 

protocolo não deve ser utilizado como uma ferramenta tática para assegurar vantagem para uma 

das partes ou para gerar custos desnecessários”.462 

                                                 

460 FRAMPTON, James. “The Best Lad Schemes of Tecbar and TeCSA: Potential problems under the new pre-

action protocol. Maio de 2017. Disponível em: <www.scl.org.uk>. Acesso em 08.09.2017. p. 6-8. 
461 “Pre-Action Protocol for Construction and Engineering Disputes 2nd edition”. Disponível no site do 

Ministério da Justiça do Reino Unido: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/protocol/prot_ced . 

Acesso em 08.09.2017. 
462 “The Protocol must not be used as a tactical device to secure advantage for one party or to generate unnecessary 

costs.” 

http://www.scl.org.uk/
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/protocol/prot_ced
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Em suma, tal como nos demais países taratados neste capítulo, o mecanismo do 

protocolo equivale à denúncia realizada pelo dono da obra ao construtor, procedimento que não 

existe no Brasil, que seria conveniente de ser instituído a fim de reduzir litígios judiciais. 

 

7.2. Espanha 

 

O Código Civil espanhol, cuja primeira versão entrou em vigor em 16/08/1889, trata da 

construção civil em seus artigos 1.588 a 1.600, os quais permanecem com a mesma redação até 

os dias atuais. Dentre eles, o art. 1.591 regula a responsabilidade por defeitos da construção nos 

seguintes termos: 

O empreiteiro de um edifício arruinado por defeitos de construção responde 

pelos danos e prejuízos se a ruína ocorrer no prazo de dez anos contados da 

data em que a construção for concluída; igual responsabilidade, e pelo mesmo 

tempo, terá o arquiteto que a conduziu se a ruína decorre do solo ou de sua 

gestão. 

Se a causa for o descumprimento pelo empreiteiro das condições do contrato, 

haverá direito à indenização durante quinze anos. (Tradução nossa.)463 

Até a entrada em vigor da Lei n. 38/1999, denominada “Ley de Ordenación de la 

Edificación” (Lei de Planejamento das Edificações), e doravante denominada “LOE”,464 como 

não havia outra disciplina além daquela do art. 1.591 do Código Civil espanhol, a jurisprudência 

alargou a incidência do dispositivo não só para os casos de ruína, mas também para outros 

defeitos construtivos de menor gravidade, submetendo-os a um prazo excessivo de garantia de 

dez anos. Também foi necessário, no entendimento do Tribunal Supremo da Espanha, estender 

a responsabilidade do referido dispositivo aos diferentes agentes que atuavam no âmbito da 

construção civil, de maneira a integrar o ordenamento jurídico.  

Além disso, considerando que o prazo decenal do art. 1.591 era considerado de garantia, 

o prazo prescricional para a propositura da ação poderia ser dúplice: quinze anos se relativo à 

responsabilidade contratual e um ano se atinente à responsabilidade extracontratual. 

                                                 

463 No original: “Artículo 1.591. El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción responde 

de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; 

igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del 

suelo o de la dirección. Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de 

indemnización durará quince años.”  
464 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Disponível em: 

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&tn=1&vd=&p=20150715&acc=Elegir>. Acesso 

em 01.06.2016. 
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Considerando que este último prazo era muito exíguo, a jurisprudência consolidou o 

entendimento de que, ainda que se tratasse de futuros adquirentes do imóvel, os quais, em 

princípio, não teriam vínculo contratual com o construtor, deveria ser aplicado o prazo de 

quinze anos, além dos dez de garantia, porquanto considerou-se que o dano da obra transferia 

tal garantia juntamente com o direito de propriedade.465 

Inicialmente, entendia-se que seria necessária a comprovação de culpa do construtor, 

critério que se tornou mais rigoroso com o passar dos anos, evoluindo para um sistema de 

presunção de culpa.466 

O advento da LOE foi uma conquista para esclarecer referidos pontos e ainda outros. 

Contudo, diante do quadro de conflito de normas entre o art. 1.591 do Código Civil espanhol e 

a LOE, como se verá mais adiante, parte significativa da doutrina defendeu ter havido 

derrogação tácita do art. 1.591 do Código Civil.467 Outra parte, contudo, ainda sustenta que se 

aplica tal dispositivo às construções não contempladas pela LOE,468 como pontes, estruturas, 

                                                 

465 “Y es que debe distinguirse entre los plazos de garantía del artículo 17 de la LOE – que establece el ámbito 

temporal dentro del cual han de aparecer los daños para ser susceptibles de reclamación, condicionando así el 

inicio del plazo para el ejercicio de la acción– y el plazo de prescripción que establece el artículo 18, que es de dos 

años, durante los cuales deberá ejercitarse la acción para reclamar por los daños surgidos dentro de aquellos plazos 

de garantía, y que se computa desde que surge la posibilidad de reclamarlos. En este sentido la Ley 38/1999, de 

Ordenación de la Edificación, viene a recoger en estos preceptos la reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial 

del Tribunal Supremo en interpretación del artículo 1591 del CC (SSTS 15-10-1990, 6-4-1994, 29-12-1998, 16-4 

y 8-10-2001 y 20-7-2002, entre otras muchas) en el sentido que el plazo que establece el párrafo primero del 

artículo 1591 CC no es de prescripción ni de caducidad sino de garantía, de forma que para que nazca la acción de 

responsabilidad ex lege, conocida como "decenal" ha de producirse la ruina o exteriorizarse el vicio ruinógeno 

dentro del plazo de diez años a contar desde la terminación de la obra y, una vez que surge el derecho del 

perjudicado, la acción para lograr su efectividad frente al responsable podrá ejercitarse dentro del plazo de 

prescripción de quince años que con carácter general establece el artículo 1964 CC para las acciones personales. 

Los artículos 17 y 18 de la LOE reducen considerablemente estos plazos, pero mantienen el mismo criterio de 

diferenciación entre el plazo de garantía y el de prescripción de la acción.” ESCRIBANO, Celia Martínez. Análisis 

práctico de la responsabilidad civil por defectos de construcción. Primera edición. Pamplona: Aranzadi, 2015. 

p. 2. 
466 TORRALBA SORIANO, O. V. Los vicios del suelo: reflexiones sobre el artículo 1591 del Código civil, 

en Estudios de Derecho Civil en honor al prof. Castán Tobeñas, t. II, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 

1969. p. 604 e 605.  
467 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª. P.: Ley de ordenación de la edificación versus art. 1591 Código Civil, R.G.D., 

núms. 678-679, março-abril 2001, pág. 1785. 
468 O art. 2º da LOE traz um amplo rol de construções por ela disciplinadas: “1. Esta Ley es de aplicación al proceso 

de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, 

público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: a) Administrativo, sanitario, 

religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la 

hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 

terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio 

a las obras de ingeniería y su explotación. c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 

relacionados en los grupos anteriores. 2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en 

esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: a) Obras de edificación 

de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no 

tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. b) 

Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, 
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muros e tapumes de ladrilho.469 Nesse sentido, o art. 1.591 do Código Civil manteria sua 

vigência, com as orientações jurisprudenciais reinantes a seu respeito, em relação a tais 

construções e aos edifícios, cuja licença de edificação tenha sido pleiteada anteriormente à 

entrada em vigor da lei específica.470 

A LOE entrou em vigor em 06/05/2000. De sua exposição de motivos, constam as razões 

que justificaram a sua edição: 

 

i. A tradicional regulamentação do solo contrastava com a falta de estrutura legal 

referente à construção dos edifícios, anteriormente estabelecida no Código Civil 

e em uma variedade de normas, cujo conjunto padecia de sérias lacunas em 

relação à regulamentação do completo processo de edificação, tanto no que 

concerne à identificação dos agentes, quanto no que atine às garantias para 

proteger o usuário; 

ii. A demanda da sociedade por mais qualidade dos edifícios em relação à 

segurança estrutural, proteção contra incêndios, bem-estar dos indivíduos, 

vedação de ruídos, isolamento térmico e acessibilidade para pessoas com 

mobilidade reduzida; 

iii. A discrepância existente entre a legislação então vigente e a realidade; 

iv. A necessidade de um parâmetro geral em que se pudesse fundamentar a 

qualidade dos edifícios; e 

v. A importância de se fixar garantias suficientes aos usuários frente a possíveis 

danos, como contribuição à Lei n. 26/1984, referente à defesa dos consumidores 

e usuários. 

A LOE previa a aprovação de uma norma técnica referente às edificações no prazo de 

dois anos. A despeito de um certo atraso, em 17/03/2006, foi aprovado o Código Técnico de la 

                                                 

entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación 

esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto 

cambiar los usos característicos del edificio. c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones 

catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a 

través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o 

partes objeto de protección. 3. Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el 

equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.”  
469 JIMÉNEZ MORAGO. J. T.: Particularidades sobre la Ley de Ordenación de la Edificación: ¿subsiste el 

art. 1591 CC?” La ley, 2001, Ref. D-212, t. 6, La Ley 1413/2002. p. 1-16. 
470 ESCRIBANO, Celia Martínez. Análisis práctico de la responsabilidad civil por defectos de construcción. 

Primera edición. Pamplona: Aranzadi, 2015. p.2 e item 2. 4.a. 
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Edificación (CTE), que prevê os requisitos mínimos de qualquer edifício, segundo o nível de 

qualidade exigido, de forma que a análise dos defeitos da construção passou a contar com 

parâmetros objetivos de comparação. O CTE detalha requisitos básicos de habitabilidade, tais 

como exigências de salubridade, de proteção de ruídos, de sistema de economia de energia, 

entre outros. Contudo, ainda que a construção tenha atendido à disciplina do CTE, se, por seus 

conhecimentos técnicos, o construtor deveria ter tomado outras medidas para além do que 

exigido no CTE, responderá pelos defeitos construtivos.471 

De acordo com o art. 6º da LOE, o recebimento da obra é o ato pelo qual o construtor a 

entrega pronta ao dono da obra e este a aceita, o que deve ocorrer no prazo de trinta dias de sua 

conclusão, de forma expressa ou tácita. A recepção poderá ser feita com ou sem reservas e 

deverá ser consignada em ata assinada pelas partes, da qual deverá constar, dentre outras 

exigências, o prazo em que deverão ser sanados os defeitos constatados quando a obra é 

recebida com reservas. A partir da assinatura da referida ata ou da recepção tácita da obra, 

contar-se-ão os prazos de responsabilidade e garantia. Todavia, vale salientar que, se a obra foi 

recebida com reservas para conserto dos defeitos, os referidos prazos apenas se iniciarão a partir 

do momento em que tal fato ocorra (art. 17, §1º). Poderá também o dono da obra, nos termos 

do referido artigo, rejeitar o recebimento da construção, por considerar que a obra não foi 

concluída ou não se adequa às condições contratuais. 

A LOE, em seus artigos 8 a 16, define os agentes da edificação, a saber:  

 

i. “El promotor”: que se assemelha à figura do incorporador no Brasil, definido 

como qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que, individual ou 

coletivamente, decide, impulsiona, programa e financia, com recursos próprios 

ou alheios, as obras de edificação para si ou para futura alienação, entrega ou 

cessão a terceiros, a qualquer título; 

ii. “El projectista”: profissional técnico habilitado para elaborar o projeto, 

equivalente a figura do projetista, que poderá ser arquiteto ou engenheiro a 

depender da obra; 

                                                 

471 ESCRIBANO, Celia Martínez. Análisis práctico de la responsabilidad civil por defectos de construcción. 

Primera edición. Pamplona: Aranzadi, 2015. p. 2.  



133 

 

 

 

iii. “El constructor”: agente que assume contratualmente, frente ao promotor, o 

compromisso de executar com meios humanos e materiais, próprios ou alheios, 

as obras ou parte das obras, sujeitando-se ao projeto e ao contrato; 

iv. “El director de obra”: é o agente que dirige e desenvolve a obra em seus 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos e de meio ambiente, bem como é 

responsável pelas licenças e autorizações necessárias, de forma a assegurar o 

cumprimento do contrato; 

v. “El director de la ejecución de la obra”: agente que assume a obrigação de 

dirigir a execução material da obra e controlar qualitativamente e 

quantitativamente a construção. No Brasil, há figura equiparável, que exerce 

também as funções do director de obra, denominada por vezes “gerente de 

obra”, “gerente de contrato”, “diretor de contrato”, dentre outros; 

vi. “Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación.”: 

entidades capacitadas para prestar assistência técnica na verificação da qualidade 

do projeto, dos materiais e da execução da obra e de suas instalações, de acordo 

com o projeto e as normas aplicáveis. No Brasil, tais laboratórios são privados, 

normalmente designados “laboratório de concreto” ou “laboratório de solo”, a 

depender da função; 

vii. “Los suministradores de productos”: são os fornecedores, assim considerados 

os fabricantes, atacadistas, importadores ou vendedores de produtos de 

construção (considerados pela lei como produto fabricado para incorporação 

permanente à obra, incluindo materiais, elementos semiacabados, componentes 

tanto terminados como em fase de execução); e 

viii. “Los proprietarios y los usuarios”: a lei não os define, mas prevê as suas 

respectivas obrigações: o proprietário deve conservar em bom estado a 

edificação mediante o uso e a manutenção adequados, bem como deve receber, 

conservar e transmitir a obra executada e os seguros e garantias com que esta 

conte; o usuário, por seu turno, é obrigado a utilizá-la adequadamente, em 

conformidade com as instruções de uso e de manutenção contidas na 

documentação da obra executada. 

As definições dos agentes tornam-se relevantes no contexto da LOE, dado que, com 

base nelas, é feita a distribuição de responsabilidades. 
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Consoante o parágrafo primeiro do art. 17 do referido diploma legal, sem prejuízo de 

suas responsabilidades contratuais, as pessoas físicas e jurídicas que intervêm no processo de 

edificação respondem frente aos proprietários e terceiros adquirentes dos edifícios ou de parte 

deles: 

i. Durante dez anos, pelos danos materiais causados ao edifício; por vícios e 

defeitos que afetem a cimentação, os suportes, as vigas, as paredes estruturais e 

outros elementos da estrutura (os defeitos não precisam ter origem 

necessariamente em tais elementos, mas precisam afetá-los; trata-se de rol 

exemplificativo) e que comprometam diretamente a resistência mecânica e a 

estabilidade do edifício (requisito cumulativo).472 Dessa forma, caso o defeito 

seja na estrutura, a exemplo de fissuras e fendas, mas não comprometam a sua 

segurança, não serão necessariamente contemplados nesta garantia, mas, sim, na 

garantia trienal mencionada a seguir;473 

ii. Durante três anos, pelos danos materiais causados ao edifício por vícios ou 

defeitos dos elementos construtivos ou das instalações que ocasionem o 

descumprimento dos requisitos de habitabilidade, quais sejam (art. 1º, parágrafo 

1º, letra “c” da LOE): condições aceitáveis de salubridade e vedação no 

ambiente interior do edifício, e que não deteriore o meio ambiente em seu 

entorno imediato, garantindo a adequação de toda a classe de resíduos; proteção 

contra ruídos, de forma que o ruído percebido não ponha em perigo a saúde das 

pessoas e lhes permita realizar satisfatoriamente suas atividades; economia de 

energia e isolamento térmico, de maneira que se alcance um uso racional da 

energia necessária para a adequada utilização do edifício; outros aspectos 

funcionais dos elementos construtivos das instalações que permitam o uso 

satisfatório do edifício; aqui estão incluídos não só os elementos construtivos, 

mas os elementos que foram incorporados ao edifício, como o sistema de 

calefação, gás, água ou eletricidade;474 

                                                 

472 ESCRIBANO, Celia Martínez. Análisis práctico de la responsabilidad civil por defectos de construcción. 

Primera edición. Pamplona: Aranzadi, 2015, item 2.2. b.1. 
473 ARCO TORRES, M.A.; PONS, González, M. Derecho de la construcción: Aspectos administrativos, civiles 

y penales). 4ª ed. Comares: Granada, 2000. p. 432. 
474 ESCRIBANO, Celia Martínez. Análisis práctico de la responsabilidad civil por defectos de construcción. 

Primera edición. Pamplona: Aranzadi, 2015, item 2.2.b.2. “A diferencia de lo que ocurre com los daños por 

defectos estructurales, la habitabilidad a la que se refiere el artículo 17.1,b) no está referida sólo al edificio em sino 

también a las instalaciones de urbanización adscritos al edificio (cfr. Artículo 2.3 LOE)” (SAP de Madrid, sección 



135 

 

 

 

iii. Por um ano responderá tão somente o construtor pelos danos materiais causados 

por vícios e defeitos de execução que afetem elementos de acabamento — 

normalmente puramente estéticos —, que, por serem de menor relevância, não 

são alcançados pela supervisão e vigilância do director de la ejecucción. Por 

outro lado, tal garantia de certa forma fica mitigada, pois os vícios de 

acabamento normalmente são aparentes e, se o forem, considera-se que o dono 

da obra os aceitou.475 

Nos termos do art. 19 da lei, para assegurar a indenização pelos danos descritos no item 

(i) acima, cabe ao construtor, obrigatoriamente, contratar seguro por danos materiais, seguro 

caução ou garantia financeira, que cubra até 5% do custo total da obra, a não ser que se opte 

pela retenção do valor pelo promotor (figura equiparável à do incorporador) no mesmo 

percentual. 

O seguro pelos danos descritos nos itens (ii) e (iii) acima deverá ser contratado pelo 

promotor (a não ser que se convencione que o construtor será o contratante do seguro por conta 

deste), e poderá ser tão somente seguro por danos materiais, seguro caução ou garantia 

financeira (não é prevista a possibilidade de retenção). Em relação ao seguro para os danos 

descritos no item (ii), este deverá cobrir 30% do custo total da obra e, para os danos 

mencionados no item (iii), 100%. 

No caso de seguro por danos materiais, os beneficiários serão o próprio promotor e os 

sucessivos adquirentes, e, no caso de seguro caução, somente os sucessivos adquirentes. 

Caso não seja contratado o seguro, responderá pessoalmente aquele que deveria tê-lo 

feito (§7º, art. 19). Além disso, não será possível registrar a escritura de declaração de nova 

edificação (art. 20, §1º), tampouco serem encerradas as sociedades que teriam a obrigação de 

contratá-lo, a não ser que já transcorridos os prazos de prescrição em relação à responsabilidade 

pelos defeitos e vícios da obra (art. 20, §2º). 

Ademais, salvo previsão em contrário, o seguro, cuja contratação é imposta pela lei, não 

cobre: i) os danos corporais ou outros prejuízos econômicos distintos dos especificados na lei; 

                                                 

10ª, núm, 410/2012, de 20 de junio (JUR 2012, 261436)). A redução para três anos em relação aos defeitos relativos 

à habitabilidade foi criticada por parte da doutrina espanhola: CORDERO LOBATO, E., Comentario al artículo 

17, em Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación, VVAA, Aranzadi, Navarra, 2000. p. 308. 
475 Em relação à inclusão deste prazo específico relativo ao acabamento, constatou-se que, não obstante curto, ele 

é vantajoso ao dono da obra, porquanto anteriormente tais defeitos muitas vezes ficavam excluídos da garantia 

decenal do art. 1591 do Código Civil espanhol. ESCRIBANO, Celia Martínez. Análisis práctico de la 

responsabilidad civil por defectos de construcción. Primera edición. Pamplona: Aranzadi, 2015, item 2.4. b.1.  
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ii) os danos ocasionados a imóveis contíguos ou adjacentes; iii) os danos causados por 

modificações ou decorrentes de obras realizadas depois do recebimento da obra, salvo se for o 

caso de obras para sanar seus vícios ou defeitos; iv) os danos causados por mal uso ou por falta 

de manutenção adequada do edifício; v) os gastos necessários à manutenção do edifício; vi) os 

danos que tenham a sua origem em incêndio ou explosão, salvo por vícios ou defeitos das 

próprias instalações do edifício; vii) os danos que forem causados por caso fortuito, força maior, 

ato de terceiro ou pelo próprio prejudicado pelo dano; e viii) os sinistros que tenham a sua 

origem em parte da obra sobre as quais haja reservas reconhecidas constantes da ata de 

recebimento, a não ser que tais reservas já tenham sido sanadas e constem de nova ata (art. 19, 

§9º). 

Diferenças de qualidade dos produtos que não provoquem defeitos não serão regidas 

pela LOE, devendo a questão ser resolvida na esfera contratual, caso tenha se faltado com o 

pactuado.476 

Nos termos do parágrafo 2º do art. 17 da LOE, a responsabilidade civil será exigida na 

forma pessoal e individualizada, tanto em relação a atos ou omissões próprias, como de pessoas 

pelas quais, nos termos da mesma lei, se deva responder. Contudo é prevista a responsabilidade 

solidária (art. 17, §3º) nas seguintes hipóteses: 

i. Quando não se possa individualizar a causa dos danos materiais ou reste 

devidamente comprovada a concorrência de culpa, sem que se possa precisar o 

grau de envolvimento de cada agente em relação ao dano produzido; 

ii. Do promotor (e pessoas a ele equiparáveis — art. 17, §4º), que sempre 

responderá solidariamente com os demais agentes intervenientes, frente aos 

potenciais adquirentes, pelos danos materiais do edifício ocasionados por 

defeitos da construção; 

iii. Do construtor, sem prejuízo do exercício do direito de regresso, pelos danos 

materiais causados no edifício por vícios e defeitos derivados (art. 17, §6º): a) 

de imperícia, falta de capacidade profissional ou técnica, negligência ou 

descumprimento das obrigações atribuídas ao chefe de obra e demais pessoas 

físicas ou jurídicas que dele dependam; b) da atuação de subcontratados, pessoas 

                                                 

476 ESCRIBANO, Celia Martínez. Análisis práctico de la responsabilidad civil por defectos de construcción. 

Primera edición. Pamplona: Aranzadi, 2015, item 2.2. b.2. SAP de Sevilla, sección 5ª, núm. 168/2014, de 7 de 

marzo (JUR 2014, 194934). 
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físicas ou jurídicas, responsáveis por parte da obra ou de suas instalações; e c) 

dos produtos de construção adquiridos e por ele aceitos. 

Os produtos de construção são considerados pela lei como produto fabricado para 

incorporação permanente à obra, incluindo materiais, elementos semiacabados, componentes 

tanto terminados como em fase de execução. Aos suministradores de productos (fornecedores), 

é imputada a responsabilidade de (art. 15, §3º): i) realizar a entrega dos produtos de acordo com 

as especificações do pedido, respondendo pela sua origem, identidade e qualidade, assim como 

pelo cumprimento das exigências estabelecidas por norma técnica aplicável; e ii) quando 

aplicável, fornecer as instruções de usos e manutenção dos produtos fornecidos, assim como as 

garantias de qualidade correspondentes para inclusão na documentação da obra executada. 

Se houver mais de um projetista, todos serão responsáveis solidariamente. 

Adicionalmente, caso contratem outros profissionais para realizar cálculos, estudos, relatórios 

ou pareceres, pelos danos que possam decorrer de insuficiência, incorreção ou inexatidão, 

responderão também solidariamente, hipótese em que terão direito de regresso em relação aos 

responsáveis diretos (art. 17, §5º). 

As responsabilidades supracitadas aplicam-se sem prejuízo de outras que tenham sido 

convencionadas em relação ao vendedor para com o comprador no contrato de compra e venda 

celebrado ou em outras leis (art. 17, §9º). 

Com relação aos prazos prescricionais, consoante o art. 18 da LOE, as ações que visem 

exigir as responsabilidades previstas em seu art. 17, acima abordadas, prescrevem em dois anos, 

a contar da data de ocorrência dos danos, sem prejuízo das ações que possam subsistir para 

exigir responsabilidade por incumprimento contratual (art. 18, §1º). Também prescreve em 

dois anos o direito de ação regressiva contra o verdadeiro causador do dano, prazo aplicável 

inclusive às seguradoras, e que será contado a partir da data da condenação a indenizar o dano 

ou a partir da data em que se tenha indenizado no âmbito extrajudicial (art. 15, §2º). 

Destarte, conclui-se que o prazo de dez anos, para vícios e defeitos estruturais; três anos, 

para aqueles referentes à habitabilidade; e um ano, para acabamentos, são prazos de garantia, 

em razão dos quais, se houver a ocorrência de vícios ou defeitos, os agentes definidos pela lei 

serão responsáveis, ressalvadas as excludentes de responsabilidade — caso fortuito, força 

maior, ato de terceiro ou praticado pelo próprio prejudicado pelo dano (art. 17, §8º) —, mas o 

prazo prescricional para a propositura da ação é de dois anos, contados da ocorrência do dano, 

sem prejuízo da ação por descumprimento contratual. 
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Discute-se se as garantias previstas na LOE somente se aplicam aos vícios ocultos, o 

que não foi previsto expressamente pela lei, tampouco pacificado pela doutrina. As decisões 

judiciais caminham para uma resposta afirmativa, todavia destacam a necessidade de considerar 

o conhecimento técnico daquele que recebe a obra — com flexibilização em caso de 

consumidor leigo — e o quão evidente é o defeito.477 

Ao contrário do art. 1.591 do Código Civil espanhol, que era analisado ampliativamente 

no que tange aos danos nele abrangidos, o art. 17 da LOE é expresso em restringir as garantias 

lá previstas aos danos materiais causados ao edifício pelos defeitos, de forma que não 

contemplariam outros danos patrimoniais ou danos morais, os quais não ficam desprovidos de 

fundamento legal para o ressarcimento, o que poderá ser levado a cabo com base em outras 

normas, basicamente referentes à responsabilidade contratual e extracontratual. Mas há 

autores478 que advogam por uma interpretação flexível da lei, a fim de contemplar outros danos. 

Contudo, há coerência em contemplar na lei somente os danos materiais diretamente 

relacionados aos defeitos, porquanto, no mesmo diploma legal, são previstos os seguros 

obrigatórios aplicáveis tão somente a tais danos.479 

Como se pode observar, os tratamentos dispensados à garantia por vícios e defeitos na 

construção no Código Civil espanhol e na LOE são conflitantes. Isso porque o art. 1.591 do 

Código Civil estabelece prazo de garantia de dez anos, ao passo que o dispositivo 17.1 da LOE 

reduz esse prazo para três anos ou um ano, de acordo com a natureza do vício. Houve, ainda, 

alteração no prazo prescricional relacionado à ação judicial cabível nos casos de vício: antes da 

entrada em vigor da LOE, o prazo era regido pela regra do art. 1964 do Código Civil, qual seja, 

de quinze anos, mas com a promulgação da nova lei, a prescrição passou a ser de dois anos, em 

conformidade com o dispositivo 18.1. 

Em relação aos entes governamentais e aos organismos e entidades sujeitos à legislação 

espanhola referente aos contratos da administração pública, a LOE apenas se aplica 

subsidiariamente (art. 1º). 

                                                 

477 ESCRIBANO, Celia Martínez. Análisis práctico de la responsabilidad civil por defectos de construcción. 

Primera edición. Pamplona: Aranzadi, 2015, item 2.2.c. 
478 FERNÁNDEZ HIERRO. J. M. La responsabilidad civil en la nueva Ley de Ordenación de la Edificación 

(38/1999, de 5 de noviembre). Estudios de Deusto, 1999, núm. 2, vol. 47. p. 90; SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, 

I., Responsabilidad por daños en la construcción y venta de viviendas con defectos, en Estudios jurídicos en 

homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, t. II, Thomson-Civitas, Madrid, 2003. p. 1206.  
479 ESCRIBANO, Celia Martínez. Análisis práctico de la responsabilidad civil por defectos de construcción. 

Primera edición. Pamplona: Aranzadi, 2015, item 2.2.c. 
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À luz da legislação espanhola, Inmaculada Sánchez Ruiz Valdívia480 alcança as 

seguintes conclusões ao analisar as opções de que dispõem o consumidor e o adquirente de 

imóveis em caso de vícios e defeitos: se o vendedor profissional entrega um imóvel com vícios 

ou defeitos construtivos, ele descumpre o contrato, o que significa que são aplicáveis, além das 

disposições da LOE, os remédios gerais existentes para o descumprimento contratual (arts. 

1.101, 1.258, 1.091, 1.096, 1.101, 1.256 e 1.124 do Código Civil espanhol). Além disso, teria 

incidência o art. 149481 do TRLCU (Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), aplicável a todos danos e prejuízos 

distintos dos materiais do edifício em si, admitindo-se a jurisprudência a cumulação dos 

remédios especiais com os gerais.482 

Se a venda for de segunda mão, o adquirente pode optar pelas ações edilícias em face 

do vendedor, que, por sua vez, pode promover ação contra o construtor com base no art. 17 da 

LOE, sem prejuízo de o adquirente se utilizar diretamente da LOE contra os responsáveis 

diretos ou o segurador, porquanto o referido dispositivo prevê expressamente que as garantias 

se estendem aos terceiros adquirentes dos edifícios, destacando-se, contudo, que, nesse caso, os 

danos estariam limitados à reparação ou indenização pelos danos materiais ao edifício, sempre 

e quando tenham se manifestado durante os prazos de dez anos (para vícios ou defeitos 

estruturais), três anos (para vícios ou defeitos de habitabilidade) e um ano (para vícios ou 

                                                 

480 SÁNCHEZ RUIZ VALDÍVIA, Inmaculada. De la descodificación de los remédios de que dispone el 

consumidor y adquirente ordinário cuando se le entrega uma vivenda com vícios o defectos constructivos a 

la unificación del concepto de incumplimento de contrato: materiales para una reflexion. Revista de la 

Asociación Española de Abogados Especializados em Responsabilidad Civil y Seguro, Granada, nº 38, p. 21 a 31, 

segundo trimestre. 2011. 
481 “Artículo 148. Régimen especial de responsabilidad. Se responderá de los daños originados en el correcto uso 

de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente establecido, incluyan 

necesariamente la garantía de niveles determinados de eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de 

determinación, y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas 

condiciones al consumidor y usuario. En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los 

servicios sanitarios, los de reparación y mantenimiento de electrodomésticos, ascensores y vehículos de motor, 

servicios de rehabilitación y reparación de viviendas, servicios de revisión, instalación o similares de gas y 

electricidad y los relativos a medios de transporte. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, 

las responsabilidades derivadas de este artículo tendrán como límite la cuantía de 3.005.060,52 euros. Artículo 

149. Responsabilidad por daños causados por la vivienda. Será aplicable el régimen de responsabilidad establecido 

en el artículo anterior a quienes construyan o comercialicen viviendas, en el marco de una actividad empresarial, 

por los daños ocasionados por defectos de la vivienda que no estén cubiertos por un régimen legal específico.” 

(Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por meio do qual foi aprovado o texto reformulado da “Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias).  
482 SÁNCHEZ RUIZ VALDÍVIA, Inmaculada. De la descodificación de los remédios de que dispone el 

consumidor y adquirente ordinário cuando se le entrega uma vivenda com vícios o defectos constructivos a 

la unificación del concepto de incumplimento de contrato: materiales para una reflexion, Revista de la 

Asociación Española de Abogados Especializados em Responsabilidad Civil y Seguro. Granada, nº 38, p. 21 a 31, 

segundo trimestre. 2011. 



140 

 

 

 

defeitos de acabamento), desde que respeitado, em qualquer dos casos, o prazo prescricional de 

dois anos para ajuizamento da ação. 

Destarte, constata-se que, se a venda de segunda mão ocorrer muito tempo após a 

construção do imóvel, prevalecerá a ferramenta das ações edilícias, pois transcorrido o prazo 

das garantias da LOE, de forma que resta afastada a prerrogativa de o adquirente optar pelas 

ações gerais de responsabilidade por inadimplemento contratual, isto é: não são cabíveis a ação 

de cumprimento específico, de indenização por danos e prejuízos (a não ser que comprovado 

dolo), tampouco a ação resolutória (arts. 1.101, 1.258 e 1.124 do Código Civil espanhol). A 

entrega do imóvel com defeitos, na compra e venda, é concebida como cumprimento defeituoso 

do contrato, e não como inadimplemento, já que o vendedor cumpriu com a entrega do bem no 

estado em que se encontrava.483 

Por todo o exposto, verifica-se que, em linhas gerais, enquanto a Espanha editou lei 

específica sobre vícios e defeitos da construção, modernizando-se há quase 20 anos (a LOE é 

de 1999), no Brasil, foi perdida a oportunidade de aperfeiçoar a legislação com a edição do 

Código Civil de 2002. Como visto, poucas alterações foram promovidas no capítulo da 

empreitada do código anterior, trazendo discussões do século passado ao presente. 

 

7.3. Portugal 

 

No ordenamento jurídico português, o contrato de empreitada entre particulares está 

descrito e regulamentado pelos artigos 1.207 e seguintes do Código Civil. A regulamentação 

específica referente aos defeitos em obras está contida em seus artigos 1.218 a 1.226. 

Há também regras especiais para as empreitadas no âmbito de relações de consumo 

previstas na Lei n. 24/1996484 e no Decreto-Lei n. 67/2003.485 

Cumpre, em primeiro lugar, analisar o regime geral e as previsões do Código Civil 

português abaixo transcritas: 

                                                 

483 SÁNCHEZ RUIZ VALDÍVIA, Inmaculada. De la descodificación de los remédios de que dispone el 

consumidor y adquirente ordinário cuando se le entrega uma vivenda com vícios o defectos constructivos a 

la unificación del concepto de incumplimento de contrato: materiales para una reflexion, Revista de la 

Asociación Española de Abogados Especializados em Responsabilidad Civil y Seguro. Granada, nº 38, p. 21 a 31, 

segundo trimestre. 2011. 
484 PORTUGAL, Lei 24 de 31 de Julho de 1996 Disponível em < 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=726&tabela=leis > Acesso em 28.10.2017. 
485 PORTUGAL, Decreto-Lei 67 de 08 de Abril de 2003 Disponível em < 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=706&tabela=leis> Acesso em 28.10.2017. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=726&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=706&tabela=leis
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Artigo 1.207: 

(Noção) 

Empreitada é o contrato pelo qual uma das partes se obriga em relação a outra 

a realizar certa obra, mediante um preço. 

 

Artigo 1208: 

(Execução da obra) 

O empreiteiro deve executar a obra em conformidade com o que foi 

convencionado, e sem vícios que excluam ou reduzam o valor dela, ou a sua 

aptidão para o uso ordinário ou previsto no contrato. 

[...] 

Das disposições acima, depreende-se que é obrigação do empreiteiro executar a obra 

sem defeitos, considerando-se defeitos os vícios que excluam ou reduzam o valor da obra, ou 

sua aptidão para o uso ordinário ou previsto no contrato. Também são considerados defeitos as 

desconformidades em relação ao que fora convencionado, nos termos do art. 1.218 do código. 

Vícios e defeitos são tratados como sinônimos no código lusitano. 

“Os vícios são anomalias objetivas da obra, traduzindo-se em estados patológicos desta, 

independentemente das características convencionadas.” Tais deficiências na estrutura de 

composição da obra, para serem consideradas defeitos, devem provocar exclusão ou redução 

de seu valor de mercado ou da sua aptidão para o uso ordinário previsto no contrato, ocorrendo, 

muitas vezes, essas duas consequências simultaneamente.486 Já as desconformidades consistem 

em desvios do projeto da obra, expressa ou tacitamente convencionado. São casos em que o 

empreiteiro realiza uma obra “diferente da que havia sido estipulada, independentemente de 

qualquer exclusão ou redução de seu valor, ou da adequação ao fim a que se destina”,487 

excetuados os casos de alterações necessárias para adequação a regras técnicas ou em 

consequência de direito de terceiros, nos termos do art. 1.215 do código. 

Há obrigação de reparar os danos causados ao dono da obra quando o empreiteiro 

cumpre de forma defeituosa a obrigação de realizar a obra prometida, em virtude de uma 

conduta inadimplente. A responsabilidade civil do empreiteiro pressupõe a culpa, exigindo-se 

um nexo causal entre a existência do defeito e um comportamento censurável do empreiteiro, 

sendo deste o ônus de provar a ausência de culpa, nos termos do art. 799, n. 1.488 

                                                 

486 “A exclusão ou redução do valor afere-se não pelas expectativas do dono da obra, mas sim pelo seu valor 

normal de mercado. Se a deficiência em causa retira qualquer valor econômico à obra, ou o reduz, tendo como 

referência um padrão de normalidade, atento o valor corrente das coisas da mesma categoria ou gênero” 

MARIANO, João Cura. Responsabilidade contratual do empreiteiro pelos defeitos da obra. 6a ed. Coimbra: 

Almedina, 2015. p. 58 
487 Ibid., p. 61. 
488 Ibid., p. 68-71. 
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No Código Civil português, há uma regra geral do direito das obrigações que prevê que 

todos os devedores de uma prestação respondem pelos atos de seus representantes, ou das 

pessoas que venham a utilizar para o cumprimento desta prestação, como se estes fossem 

praticados pelo próprio devedor (art. 808, n. 1)489 Tal regra tem aplicação na responsabilidade 

contratual do empreiteiro por defeitos na obra, de modo que o empreiteiro será responsável pela 

sua realização defeituosa, independentemente de qualquer juízo sobre sua atuação pessoal, 

“sempre que a existência dos defeitos seja imputável a alguém que interveio no processo de 

realização da obra por sua iniciativa, seja este representante, trabalhador, colaborador, auxiliar 

ou subempreiteiro.”490 

O art. 1.219 do Código Civil estabelece hipótese de exclusão da responsabilidade do 

empreiteiro por defeitos da obra, sem a necessidade de comprovação de ausência de culpa. Nos 

termos do referido dispositivo legal, o empreiteiro não responde pelos defeitos da obra se o 

dono da obra, tendo conhecimento desses defeitos, a aceitou sem reservas. Trata-se de uma 

presunção absoluta de renúncia à possibilidade de responsabilizar o empreiteiro pelo 

cumprimento defeituoso do contrato. Quando da finalização da obra, o empreiteiro tem o dever 

acessório de colocá-la à disposição de seu dono para verificação, de modo que possa atestar a 

existência de defeitos (art. 1.218, n. 1 do Código Civil). Realizada a verificação, é ônus do dono 

da obra comunicar os resultados dela ao empreiteiro (art. 1.218, n. 4 do Código Civil). Se feita 

a comunicação, dispensa-se a denúncia em relação aos defeitos que foram objeto daquela. Tanto 

o exame quanto a comunicação devem ser feitos em prazos ditados pelos usos e costumes e, na 

ausência destes, dentro de um prazo razoável, conforme as circunstâncias.491 

Sobre o tema, Pedro Romano Martinez492 leciona que: 

A denúncia dos defeitos está relacionada com o ónus de verificação (vd. supra 

nº 17.b)), mas nem sempre é consequência deste. Quando o comprador ou o 

dono da obra, ao examinar a prestação da contraparte, se apercebeu da 

existência de qualquer deformidade, mas mesmo assim está interessado em 

recebê-la, deve apor uma reserva. Esta reserva, feita no momento da aceitação, 

produz os mesmos efeitos da denúncia. Todavia, tratando-se de defeitos 

ocultos, a denúncia já não está na dependência da verificação e deve ser 

                                                 

489 “Artigo 800.º(Actos dos representantes legais ou auxiliares) 1. O devedor é responsável perante o credor pelos 

actos dos seus representantes legais ou das pessoas que utilize para o cumprimento da obrigação, como se tais 

actos fossem praticados pelo próprio devedor.”  
490 MARIANO, João Cura. Responsabilidade contratual do empreiteiro pelos defeitos da obra. 6a ed. Coimbra: 

Almedina, 2015. p. 68. 
491 Ibid., p. 83-89. 
492 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. 565 p. 302. 
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efectuada após a descoberta da deformidade. Nada obsta a que o defeito seja 

denunciado antes da prestação ser aceita; essa possibilidade pode ser relevante 

no que respeita ao contrato de empreitada. (Grifo no original). 

Na mesma linha, segundo Menezes Leitão,493 a aceitação sem reservas só elimina a 

responsabilidade em relação aos vícios aparentes, mas não no que tange aos defeitos ocultos, 

contando-se o prazo de trinta dias para sua denúncia a partir de seu efetivo conhecimento, 

consoante determina o art. 1.220, sob pena de caducidade, cumulado com o requisito de que as 

pretensões do dono da obra (eliminação dos defeitos, redução do preço, resolução do contrato 

e indenização) sejam exercidas em até dois anos da sua entrega. Outrossim, em relação aos 

danos extra rem, a ausência de denúncia não provoca os mesmos efeitos, porquanto estão 

sujeitos à disciplina da responsabilidade delitual: 

Para haver responsabilidade contratual é necessário que o dano derive do 

incumprimento e não basta o facto de o prejuízo ter sido causado por um facto 

ilícito praticado na altura da realização da prestação; a responsabilidade 

contratual só abrange os danos que se encontram no âmbito do sinalagma; os 

prejuízos que excedem o risco contratual entram no campo aquiliano. Nada 

obsta, pois, que, entre as partes num contrato, a responsabilidade seja 

extracontratual. 

 

[...] Do exposto nas páginas anteriores pode agora concluir-se. Os danos extra 

rem são os que respeitam a prejuízos causados na pessoa e no restante 

património do credor. Nestes danos patrimoniais incluem-se as indemnizações 

que o accipiens teve de satisfazer em relação a terceiros, mas não o prejuízo 

causado no objeto da prestação. A responsabilidade contratual não abrange os 

danos extra rem, na medida em que eles estão para além do interesse no 

cumprimento. Quando a prestação defeituosa causa, em simultâneo, danos 

circa rem e extra rem, o credor tem direito a uma pretensão indenizatória, mas 

há um concurso de normas.494 

A simples aparência de defeito ou suspeita não é suficiente para determinar a fluência 

do prazo de caducidade. É necessária, como nos demais países estudados, certa externalização 

e convicção da existência do defeito.495 Por outro lado, os defeitos têm de ser denunciados de 

forma inequívoca, não basta a simples formulação de dúvidas. Ademais, a denúncia de um 

defeito não se estende aos demais, e o agravamento substancial de um deles carece de nova 

reclamação para que o empreiteiro possa intervir prontamente.496 

                                                 

493 MENEZES LEITÃO, Luis Manuel Teles de. Diretos das obrigações. v. 3. 2a ed. Coimbra: Almedina, 2014. p. 

199. 
494 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. 231-235. 
495 Ibid., p.165. 
496 Ibid., p.304-305. 
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Nos termos do art. 1.220, n. 2, “[e]quivale à denúncia o reconhecimento, por parte do 

empreiteiro, da existência do defeito”. Para configuração de tal reconhecimento, basta um ato 

do empreiteiro que demonstre sua percepção dos defeitos da obra, ato este que não se confunde 

nem se configura como assunção da responsabilidade pelos referidos defeitos. Caso o 

reconhecimento pelo empreiteiro ocorra antes da realização da denúncia pelo dono da obra, este 

é liberado da obrigação de denunciar; se depois, o reconhecimento dos defeitos pelo empreiteiro 

equivale à renúncia deste à caducidade dos direitos do dono da obra.497 

Os direitos do dono da obra face à entrega, pelo empreiteiro, de uma obra defeituosa 

estão elencados nos artigos 1.221 a 1.225. São eles: direito de eliminação dos defeitos, direito 

de recusa da obra, direito de realização de obra nova, direito de redução do preço, direito de 

resolução do contrato. E, em termos gerais, admite-se o direito à indenização. 

Entre a resolução do contrato ou o abatimento do preço, a escolha é do dono da obra. 

Contudo, em relação à alternativa entre a eliminação dos defeitos, a substituição da coisa ou a 

realização de nova obra, para o caso de todas serem possíveis e satisfazerem igualmente o 

interesse do dono da obra, a escolha caberia ao construtor. Em todos os casos, o pleito de 

indenização pode ser cumulado.498 

O exercício e articulação desta variedade de direitos revela-se complexo, como veremos 

a seguir. 

A recusa da obra por defeitos não pode ser cumulada com o pedido de redução do preço. 

O direito-regra que assiste ao dono da obra é o de eliminação dos defeitos (art. 1.221, n. 1, 

primeira parte). Por outro lado, a eliminação dos defeitos, para além de exigida, também pode 

ser oferecida pelo construtor.499 

Via de regra, o devedor tem direito a cumprir a prestação, podendo impor a eliminação 

dos defeitos, sob pena de extinguir a sua responsabilidade se a recusa for injustificável, 

porquanto seria uma conduta contrária à boa-fé se ainda houvesse interesse do dono da obra na 

prestação. Todavia, ainda que tenha interesse, se tiver sido ineficaz a primeira correção dos 

                                                 

497 MARIANO, João Cura. Responsabilidade contratual do empreiteiro pelos defeitos da obra. 6a ed. Coimbra: 

Almedina, 2015. p. 103. 
498 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. 565 p.357-359 e 365. 
499 MARIANO, João Cura. Responsabilidade contratual do empreiteiro pelos defeitos da obra. 6a ed. Coimbra: 

Almedina, 2015. p. 146-147. 
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defeitos, deve-se admitir que o dono da obra não esteja disposto a conferir mais uma chance ao 

construtor.500 

Se os direitos não forem passíveis de eliminação, o dono da obra tem direito à nova 

construção (art. 1.221, n. 1, segunda parte). Se essas duas possibilidades forem 

desproporcionais, ou o empreiteiro as descumprir definitivamente, só então o dono da obra tem 

direito à redução do preço, ou à resolução do contrato, limitada aos casos em que a obra se 

revelar inadequada ao fim a que se destina (art. 1.222, 1º). Se não forem preenchidos os 

requisitos para quaisquer das opções mencionadas, o dono da obra apenas terá direito à 

indenização pela desconformidade entre o acordado e o realizado (art. 1.223).501 

Caso haja descumprimento definitivo da obrigação de construir obra nova ou eliminar 

os defeitos, ou ainda, se houver necessidade urgente de realização de obras de reparação, o dono 

da obra poderá contratar terceiros para fazê-lo, cabendo-lhe um direito de indenização em 

dinheiro, correspondente aos custos incorridos. Seja qual for a escolha do dono da obra, sempre 

poderá o dono da obra cobrar indenização pelos demais prejuízos sofridos e não só pelos 

próprios defeitos em si.502 

Além do prazo de trinta dias estabelecido para a realização da denúncia dos defeitos, de 

acordo com o art. 1.220, n. 1, após a recusa da obra ou a sua aceitação com reservas, 

relativamente aos direitos conhecidos até esta altura, foi estabelecido um prazo geral de 

caducidade de um ano para que o dono da obra exerça seus direitos (art. 1.224, n. 1). Se os 

defeitos eram desconhecidos do dono da obra e este a aceitou, o prazo de caducidade conta-se 

a partir da denúncia; em nenhum caso, porém, aqueles direitos podem ser exercidos depois de 

decorrerem dois anos contados da entrega da obra (art. 1.224, n. 2).503 

O art.1.225 estabelece regras especiais que se aplicam às obras realizadas em imóveis 

de longa duração, análise feita do ponto de vista da estrutura e dos materiais que os compõem, 

e não da finalidade concreta conferida a eles pelo dono da obra. A doutrina portuguesa considera 

imóveis de longa duração edifícios, túneis, minas, estacionamentos etc.504 O prazo de denúncia 

dos defeitos ocultos passou de trinta dias para um ano após a sua descoberta (art. 1.225, n. 2), 

devendo as pretensões do dono da obra serem exercidas no ano seguinte, desde que os defeitos 

                                                 

500 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento Defeituoso. Em Especial na Compra e Venda e na Empreitada. 

2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 1994. p. 313-314. 
501 MARIANO, João Cura. Responsabilidade contratual do empreiteiro pelos defeitos da obra. 6a ed. Coimbra: 

Almedina, 2015. p. 119-134. 
502 Ibid., p. 135-146. 
503 Ibid., p. 149-150. 
504Ibid., p. 501. 
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surjam no prazo de cinco anos (e não mais de dois) a contar da entrega da obra (art. 1.225, n. 

1). 

Há, ainda, no ordenamento jurídico português, regramento especial para as empreitadas 

no âmbito de uma relação de consumo. 

A Lei n. 24/1996, comparável ao CDC no ordenamento jurídico brasileiro, estabeleceu 

um regime especial de defesa dos direitos do consumidor. Nela, a referência à prestação de 

serviços abrange os contratos de empreitada, uma vez que esta é uma das modalidades de 

contrato de prestação de serviço,505 cuja definição se encontra no art. 1.154 do Código Civil. 

Com isso, tem-se que há um contrato de empreitada sujeito às regras da lei de defesa do 

consumidor portuguesa (Lei n. 24/1996), quando celebrado entre alguém que encomenda a obra 

a um uso não profissional e outrem que exerce a atividade econômica de empreiteiro em caráter 

profissional mediante remuneração.506 

Pode-se dizer, portanto, que surgiu um subtipo contratual com o advento da Lei n. 

24/1996: o contrato de empreitada de consumo, o qual foi enriquecido, com a ampliação de seu 

regime especifico, pelo DL 67/2003, o qual, mencionando expressamente o contrato de 

empreitada,507 transpôs para o direito português a Diretiva Comunitária n. 1999/44/CE, do 

Parlamento e do Conselho Europeu de 25 de maio de 1999, sobre os contratos de consumo.508 

As normas contidas, quer na Lei n. 24/1996, quer no DL 67/2003, aplicáveis aos 

contratos de empreitada de consumo, revelam-se, portanto, normas especiais relativamente às 

regras gerais do Código Civil, prevalecendo sobre estas, caso sejam mais favoráveis. 

O art. 2o, n. 2 do DL 67/2003 dispõe sobre as situações em que se presume que os bens 

não estão conforme o contrato, presunção essa que pode ser ilidida pelo empreiteiro, mediante 

prova em contrário:509 

a) Não serem conformes com a descrição que deles é feita pelo vendedor ou 

não possuírem as qualidades do bem que o vendedor tenha apresentado ao 

consumidor como amostra ou modelo; 

                                                 

505 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Negócio jurídico de consumo. Boletim do Ministério da Justiça, no 347. 

Lisboa. p. 11-38.  
506 MARIANO, João Cura. Responsabilidade contratual do empreiteiro pelos defeitos da obra. 6a ed. Coimbra: 

Almedina, 2015. p. 234-237. 
507 Decreto Lei número 67/2003 de 8 de abril: “Artigo 1.º-A Âmbito de aplicação 1 - O presente decreto-lei é 

aplicável aos contratos de compra e venda celebrados entre profissionais e consumidores. 2 - O presente decreto-

lei é, ainda, aplicável, com as necessárias adaptações, aos bens de consumo fornecidos no âmbito de um contrato 

de empreitada ou de outra prestação de serviços, bem como à locação de bens de consumo.” 
508 MARIANO, João Cura. Responsabilidade contratual do empreiteiro pelos defeitos da obra. 6a ed. Coimbra: 

Almedina, 2015. p. 29. 
509 SILVA, João Calvão da. Venda de bens ao consumidor. 4a Ed. Coimbra: Almedina, 2010. p. 59-61. 
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b) Não serem adequados ao uso específico para o qual o consumidor os destine 

e do qual tenha informado o vendedor quando celebrou o contrato e que o 

mesmo tenha aceitado; 

c) Não serem adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do 

mesmo tipo; 

d) Não apresentarem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do 

mesmo tipo e que o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à 

natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas 

características concretas feitas pelo vendedor, pelo produtor ou pelo seu 

representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem.510 

As situações previstas nas alíneas “b” (insatisfação de uso específico acordado entre as 

partes) e “c” (insatisfação do uso habitual dado às obras do mesmo tipo) acima transcritas, 

integram o conceito de defeitos no regime da responsabilidade civil do empreiteiro por defeitos 

na obra do Código Civil, não resultando em qualquer especificidade das empreitadas de 

consumo. O mesmo não ocorre, no entanto, com o quanto previsto na alínea “a” (divergências 

entre a obra realizada e descrição, amostra ou modelo) e na segunda parte da alínea “d” 

(divergência entre a obra realizada e declarações públicas sobre suas características concretas). 

Assim, além das descrições e qualidades da obra constantes do texto contratual, nas empreitadas 

de consumo, também serão consideradas, para apuração da existência de faltas de 

conformidade, declarações que não integram o enunciado negocial como meras declarações de 

ciência do empreiteiro ou comportamentos fáticos e mensagens publicitárias.511 

Contudo, no item 3 do mesmo artigo, há previsão de que não se considera existir 

desconformidade se “[...] o consumidor tiver conhecimento dessa falta de conformidade ou não 

puder razoavelmente ignorá-la ou se esta decorrer dos materiais fornecidos pelo consumidor”. 

Ademais, nas empreitadas de consumo, é objetiva a responsabilidade do empreiteiro 

pela falta de conformidade da obra, ou seja, diferentemente da disciplina do Código Civil, é 

dispensada a existência do nexo de causalidade entre as faltas de conformidade e um 

comportamento censurável do empreiteiro.512 

                                                 

510 PORTUGAL, Decreto-Lei 67 de 08 de Abril de 2003 Disponível em < 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=706&tabela=leis> Acesso em 28.10.2017. 
511 MARIANO, João Cura. Responsabilidade contratual do empreiteiro pelos defeitos da obra. 6a ed. Coimbra: 

Almedina, 2015. p. 246-249. 
512 “Apesar de não existir agora uma clara referência expressa a que os direitos mencionados no art. 4o do D.L. n o 

67/2003 se constituem independentemente da falta de conformidade da obra ser ou não imputável ao empreiteiro, 

a redacção do art. 3o, n o 1, do mesmo diploma, ao dizer que o empreiteiro “responde perante o consumidor por 

qualquer falta de conformidade que exista no momento em que o bem lhe é entregue, revela que é indiferente que 

essa falta seja ou não imputável àquele, tal como se lia na antiga redacção do art. 12o, n o 1, da LDC [Lei dos 

Direitos dos Consumidores – Lei 24/96].” (grifos no original) MARIANO, João Cura. Responsabilidade 

contratual do empreiteiro pelos defeitos da obra. 6a ed. Coimbra: Almedina, 2015. p. 251. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=706&tabela=leis
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No âmbito do regime do DL 67/2003, não se aplica a presunção de ciência e aceitação 

dos vícios aparentes do art. 1.219, n. 2 do Código Civil.  

Tal como os artigos 1.221 e 1.222 do Código Civil português, o art. 4o, n. 1 do DL 

67/2003 conferiu os seguintes direitos ao consumidor dono da obra diante da desconformidade 

do contrato de empreitada: reparação, substituição, redução do preço e resolução. A diferença, 

em relação ao contrato de empreitada de consumo está na articulação e exercício dos direitos. 

No regime do Código Civil, há regras rígidas de precedência e subsidiariedade entre os direitos 

do dono da obra. Já no âmbito do DL 67/2003, o consumidor pode escolher a opção que melhor 

lhe convém, restringido apenas pelos limites impostos pela proibição ao abuso do direito, ao 

respeito ao princípio da boa-fé e ao limite temporal dos prazos de caducidade.513 

Tal como no regramento do Código Civil, nos termos do DL 67/2003, há prazo de 

garantia, prazo para denúncia e prazo para exercício de direitos. Nos termos do art. 5º do 

referido diploma legal, a garantia pela falta de conformidade é de dois anos para bens móveis e 

de cinco anos para bens imóveis. Trata-se do período em que a falta de conformidade deve 

aparecer, e não que os direitos devam ser exercidos. Nas empreitadas de consumo, o dono da 

obra dispõe de um ano para denunciar defeito da data de seu aparecimento, sob pena de 

caducidade de seus direitos. Após tal denúncia, os direitos de reparação, substituição, redução 

do preço ou resolução do contrato devem ser exercidos no prazo de três anos. 

Do exposto, resulta que, nas relações de consumo, após o dia da entrega da obra de bem 

imóvel, o prazo máximo para exercício dos direitos do dono da obra mencionado no art. 4o, n. 

1, do DL 67/2003 é de nove anos (cinco anos de garantia, mais um ano para denúncia, mais três 

anos para exercício do direito). 

  

                                                 

513 MARIANO, João Cura. Responsabilidade contratual do empreiteiro pelos defeitos da obra. 6a ed. Coimbra: 

Almedina, 2015. p. 258-259. 
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7.4. França 

 

Originalmente, o art. 1.792 do Código Civil francês de 1804 possuía a seguinte redação: 

Se o edifício construído a preço fixo perecer, no todo ou em parte, por defeito 

da construção, mesmo que por defeito do solo, o arquiteto e o empreiteiro por 

ele serão responsáveis durante dez anos.514 (Tradução nossa.) 

Depois dos dez anos, os arquitetos e empreiteiros eram liberados da garantia de grandes 

obras que tivessem realizado ou gerenciado (art. 2.270, constante do capítulo acerca da 

prescrição). A doutrina francesa, de maneira geral, sempre reconheceu como de ordem pública 

a responsabilidade decenal do construtor pelo risco de ruina.515 

Todavia, ante a necessidade de aprimorar o dispositivo, houve primeiramente a reforma 

da Lei n. 67-3, de 03/01/1967 e outra, em 04/01/1978, promovida pela Lei n. 78-12 (“Loi 

SPinitta”). Com esta segunda, foram promovidas diversas alterações. Foi alargado o conceito 

de construtor e, por conseguinte, o rol dos prestadores da garantia legal. De acordo com o 1.792-

1,516 reputa-se construtor: i) todo arquiteto, empreiteiro, técnico ou outra pessoa ligada à 

construção por um contrato de empreitada; ii) toda pessoa que vende, depois de pronta, uma 

construção por ela mesma construída ou que tenha determinado a construção; iii) toda pessoa 

que, agindo na qualidade de mandatário do proprietário da obra, realizou trabalho assemelhado 

ao do empreiteiro. 

O art. 1.792 do Código Civil passou a conter a seguinte redação: 

Todo construtor de uma obra é responsável, de pleno direito, em relação ao 

dono da obra ou ao adquirente da construção pelos danos, mesmo que 

resultantes de defeito do solo, que comprometam a solidez da construção ou 

que, em afetando um dos seus componentes constitutivos ou um de seus 

componentes de equipamento, torne-a imprópria a sua destinação.517 

                                                 

514 No original: “Article 1792. Si l’édifice construit à prix fait, périt em tout ou em partie, par le vice de la 

construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.”  
515 DE PAGE, Henri. Traité élémentaire de Droit civil belge. Bruxelles, Bruylant, 1951. v. 4, n. 896. p. 926. 
516 “Article 1792-1. Est réputé constructeur de l'ouvrage: 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre 

personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage; 2° Toute personne qui vend, après 

achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité 

de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.” 

Artigo 1792-1. É considerado construtor de obra: 1 ° Todo arquiteto, empreiteiro, técnico ou outra pessoa 

relacionada ao dono da obra por um contrato de empreitada; 2. Todo aquele que vende, após a conclusão, uma 

obra que construiu ou determinou a construção; 3 ° Qualquer pessoa que, ao atuar como mandatário do dono da 

obra, desempenhe uma função semelhante àquela do empreiteiro (tradução nossa). 
517 No original : “Article 1792. Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou 

l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de 

l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent 
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Não haverá tal responsabilidade se o construtor provar que os danos decorrem 

de causa estranha. (Tradução nossa.) 

Com o advento da reforma, foi abandonada a terminologia “edifício”, a qual foi 

substituída pelo conceito de obra, mais ampliativo, pois não se vincula a um tipo específico de 

imóvel.518 Além disso, graças a uma concepção extensiva da noção de trabalho de construção 

imobiliária, a jurisprudência francesa passou a admitir a aplicação das garantias decenal e bienal 

a certas obras feitas em imóveis já existentes.519 

Foi mantida a garantia decenal (art. 1.792-4-1),520 da qual decorre presunção de 

responsabilidade — terminologia utilizada pela lei — afastada tão somente se comprovado que 

os danos advêm de causa externa (art. 1.792). Essa garantia é extensiva a todos os tipos de 

defeitos que tornem a construção imprópria a sua destinação, incluindo aqueles relacionados a 

equipamentos indissociáveis da obra,521 mas para os equipamentos dissociáveis, a garantia é de 

bom funcionamento pelo prazo de dois anos (art. 1.792-3).522 Por “indissociável” entende-se 

aquele equipamento que somente poderia ser desmembrado da obra com a sua deterioração. 

                                                 

impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages 

proviennent d'une cause étrangère.”  
518 FAURE-ABBAD, Marianne. Droit de la construction. 3 ed. Gualino : Issey-les-moulineaux. 2016. p. 268. 
519 Ibid., p. 272. 
520 “Article 1792-4-1. Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des 

articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application 

des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-

3, à l'expiration du délai visé à cet article.” Artigo 1792-4-1. Qualquer pessoa física ou jurídica que possa ser 

responsabilizada nos termos dos artigos 1792 a 1792-4 do presente código é liberada das responsabilidades e 

garantias que pesam sobre ela, em aplicação dos artigos 1792 a 1792-2, após dez anos a partir da recepção das 

obras ou, nos termos do artigo 1792-3, no final do prazo referido neste artigo (tradução nossa). 
521 “Article 1792-2 La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages 

qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font 

indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément 

d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de 

fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut 

s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.” Artigo 1792-2 A presunção de 

responsabilidade estabelecida pelo artigo 1792 também se estende aos danos que afetem a solidez do equipamento 

de uma obra, mas somente quando estes estão indissociadamente associados aos trabalhos de viabilidade, 

fundação, enquadramento, vedação ou telhado. Um item de equipamento é considerado inseparável de uma das 

estruturas de viabilidade, fundação, estrutura, vedação ou telhado quando não pode ser removido, desmontado ou 

substituído sem ser danificado ou removido da obra. (tradução nossa). 
522 “ Article 1792-3. Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon 

fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.” Artigo 1792-3. Os outros elementos 

dos equipamentos da obra são objeto de garantia de bom funcionamento de no mínimo dois anos a partir da sua 

recepção (tradução nossa).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443533&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443533&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid
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Não estão contemplados, nas garantias, os equipamentos de destinação exclusivamente 

profissional (art. 1.792-7).523 

Nos termos do art. 1.646-1,524 as garantias legais se estendem aos futuros proprietários 

dos imóveis — a não ser a garantia de perfeição pelo prazo de um ano. Além disso, restou 

expressamente consignado, no referido dispositivo, que não será possível a redibição do 

contrato ou o abatimento do preço caso o construtor comprometa-se a consertar os defeitos. 

A gravidade do vício ou defeito é analisada caso a caso, pois trata-se de uma questão de 

fato, cuja apreciação está inserida no poder soberano de apreciação do julgador, cabendo a este 

enquadrar a deformidade no contexto de comprometimento da solidez ou de impedimento da 

utilização.525 Sendo o defeito estético, normalmente será enquadrado como uma inadequação 

intermediária, pertinente à responsabilidade contratual de direito comum.526 Contudo, a Cour 

de Cassation francesa já considerou, em algumas hipóteses, danos estéticos como contemplados 

na garantia decenal, desde que tornassem a construção totalmente inapropriada aos fins a que 

se destinavam, por exemplo, no caso de imóvel que deveria possuir piso totalmente branco para 

facilitar o controle de qualidade dos produtos lá produzidos, mas que não foi assim 

construído.527 

                                                 

523 “Article 1792-7. Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 

1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive 

est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.” Artigo 1792-7. Não são considerados 

como equipamentos de uma obra, na acepção dos artigos 1792, 1792-2, 1792-3 e 1792-4, os equipamentos, 

incluindo seus acessórios, cuja função exclusiva é permitir o exercício de uma atividade profissional no trabalho 

(tradução nossa).  
524 “Article 1.646-1. Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des 

obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de 

louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent 

code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la 

vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 

1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.”Artigo 1.646-1 O vendedor de um 

edifício a ser construído é responsável, desde a recepção das obras, pelas mesmas obrigações que os arquitetos, 

construtores e outras pessoas relacionadas ao dono da obra por um contrato de obra possuem nos termos dos artigos 

1792, 1792-1, 1792-2 e 1792-3 deste código. Estas garantias beneficiam os sucessivos proprietários do edifício. 

Não haverá necessidade de resolução da venda ou redução do preço se o vendedor se comprometer a reparar os 

danos definidos nos artigos 1792, 1792-1 e 1792-2 deste código e assumir a garantia prevista em Artigo 1792-3 

(tradução nossa).  
525 FAURE-ABBAD, Marianne. Droit de la construction. 3 ed. Gualino : Issey-les-moulineaux. 2016. p. 287. 
526 Ibid., p. 296. 
527 Civ. 3e, 4 avril 2013, Bull. civ. 111 n°45, pourvoi n° 11-25198. Confira-se outro caso : (...) os distúrbios 

generalizados devido a traços avermelhados irreversíveis e evolutivos que afetam todas as vigas expostas de um 

prédio projetado para ser prestigiado, focado em estética e, principalmente, composto por muitos elementos de 

madeira, faz esse edifício não ser adequado a sua destinação. Como tal, mesmo que esta desordem seja descrita 

como estética, a garantia decenal do artigo 1792 do Código Civil deve ser aplicada neste caso. (tradução nossa) 

No original: (...) les désordres généralisés dus à des traces rougeâtres irréversibles et évolutives affectant la totalité 

des poutres apparentes d'un immeuble conçu pour être de prestige, axé sur l'esthétique, et comportant 

principalement de nombreux éléments en bois, rend cet immeuble impropre à sa destination. Comme tel, même si 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443523&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443533&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443512&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443523&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443533&dateTexte=&categorieLien=cid
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Quanto ao recebimento da construção, o dono da obra poderá recebê-la com ou sem 

reservas (art. 1.792-6).528 Além disso, no mesmo dispositivo, foi prevista garantia de perfeita 

conclusão da obra pelo período de um ano para os defeitos mencionados no processo de 

recepção da obra ou informados no primeiro ano. Trata-se de uma obrigação do construtor de 

reparar os defeitos que surgirem naquele período. Se descumprida a obrigação, o dono da obra 

poderá contratar terceiro para efetuar os reparos, custeando o construtor tais despesas. 

O Código Civil francês não faz distinção entre vícios ocultos e aparentes em relação à 

garantia de perfeição, todavia as garantias bienais e decenais apenas concernem aos vícios 

ocultos,529 a não ser que os vícios aparentes se revelem posteriormente de consequências 

gravosas inimagináveis à época da recepção da obra.530 

Todos aqueles que englobam o conceito de construtor nos termos da lei ficam obrigados 

a contratar seguro que cubra a respectiva responsabilidade, conforme os artigos L241-1, L241-

2, L242-1 do Código de Seguros francês (“Code des assurances”), o que é dispensado i) ao 

Estado, caso construa por sua conta e risco (art. L243-1) e ii) àqueles que construam para 

ocupação própria, do seu cônjuge ou para ocupação dos descendentes ou ascendentes de ambos 

(art. L243-3). 

                                                 

ce désordre est qualifié d'esthétique, la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil doit recevoir application 

en l'espèce. (TGI Paris, 24 mai 1993). 
528 “Article 1792-6. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans 

réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. 

Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle 

l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les 

désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, 

soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à 

l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur 

concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise 

en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des 

travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, 

judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou 

de l'usage.” Artigo 1792-6. A recepção é o ato pelo qual o proprietário declara aceitar o trabalho com ou sem 

reservas. Intervêm a pedido da parte mais diligente, quer amigavelmente quer legalmente. Ela é, em qualquer caso, 

pronunciada de forma contraditória. A garantia de perfeita conclusão, pela qual o empreiteiro é responsável por 

um período de um ano, a partir da data de recebimento, se estende ao reparo de todos os distúrbios indicados pelo 

mestre de obra, seja por meio de reservas mencionadas no relatório de aceitação, quer por notificação por escrito 

em virtude de terem sido constatadas após a recepção. O tempo necessário para o desempenho dos trabalhos de 

reparação deve ser acordado entre o dono da obra e o construtor em questão. Na ausência de tal acordo ou em caso 

de incumprimento no prazo fixado, o trabalho poderá, após notificação formal, ser executado às custas e ao risco 

do contratante inadimplente. A execução do trabalho exigido sob a garantia de perfeita conclusão é estabelecida 

de comum acordo ou, na sua falta, judicialmente. A garantia não se estende ao trabalho necessário para remediar 

os efeitos do desgaste normal ou do uso (tradução nossa).  
529 FAURE-ABBAD, Marianne. Droit de la construction. 3 ed. Gualino : Issey-les-moulineaux. 2016. p. 269. 
530 Civ. 3e, 12 octobre 1994, Bull. civ. Ill, n° 172, pourvoi n° 92-16533. 



153 

 

 

 

Quem desrespeitar a obrigação de contratar o seguro está sujeito à pena de prisão de seis 

meses e multa de 75 mil euros, penas que podem ser aplicadas em conjunto ou separadamente 

(L-243-3). 

Além disso, o art. 1.792-4531 do Código Civil prevê a existência de responsabilidade 

solidária entre o fabricante e o construtor, se o primeiro for incumbido de fabricar algo que foi 

utilizado na construção, concebido para satisfazer exigências prévias e determinadas. No 

entanto é imposta determinada condição: desde que o construtor, sem modificações, tenha 

obedecido às regras editadas pelo fabricante, àquele que importou a coisa ou que a apresentou 

como sendo de sua autoria. 

Qualquer disposição contratual que vise limitar tais responsabilidades ou garantias 

acima descritas é reputada não escrita, conforme o art. 1.792-5532 do Código Civil francês. 

 

7.5. Itália 

 

A questão relativa à garantia por vícios e desconformidades na construção civil é 

regulada na Itália a partir do Código Civil, cuja publicação ocorreu em 16/03/1942. Os artigos 

1.667 e 1.669 tratam detalhadamente sobre o tema, distinguindo duas situações: 

Art. 1.667 

Desconformidades e vícios da obra. 

                                                 

531 “Article 1.792-4. Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et 

produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement 

responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a 

mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie 

d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article: 

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger; Celui qui 

l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe 

distinctif.” Artigo 1.792-4. O fabricante de uma estrutura, uma parte de uma estrutura ou um equipamento 

projetado e produzido para satisfazer, em condições de serviço, requisitos específicos determinados com 

antecedência, é solidariamente responsável pelas obrigações pelos artigos 1792, 1792-2 e 1792-3 a cargo do 

construtor que implementou, sem modificação e de acordo com as regras promulgadas pelo fabricante, a estrutura, 

parte da estrutura ou elemento de equipamento considerado. Para os fins desta seção, são equiparados a 

"fabricante": aquele que importou uma estrutura, parte de uma estrutura ou um equipamento fabricado no exterior 

e aquele que o apresentou como seu trabalho, colocando o nome nele, sua marca registrada ou qualquer outro sinal 

distintivo (tradução nossa).  
532 No original :“Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue 

aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en 

limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.” Artigo 

1792-5. Qualquer cláusula de contrato cujo objeto seja excluir ou limitar a responsabilidade prevista nos artigos 

1792, 1792-1 e 1792-2 ou excluir as garantias previstas nos artigos 1792-3 e 1792-6 ou para limitar o seu alcance, 

excluir ou limitar a solidariedade prevista no artigo 1792-4, é considerado não escrita (tradução nossa).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443523&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443533&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443512&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443523&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443533&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443552&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443544&dateTexte=&categorieLien=cid
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O empreiteiro é responsável pelos vícios e desconformidades da obra. A 

garantia não se aplica se o cliente aceitou o trabalho, e os vícios e 

desconformidades eram dele conhecidos ou eram reconhecíveis, desde que, 

neste caso, não tenham sido de má-fé ocultados pelo empreiteiro. 

O comprador deve, sob pena de decadência, denunciar ao empreiteiro os 

vícios e desconformidades no prazo de sessenta dias da descoberta. A 

denúncia não é necessária se o empreiteiro reconheceu o vício ou o defeito ou 

se os ocultou. 

A ação contra o empreiteiro prescreve em dois anos a partir da data da entrega 

da obra. O cliente que efetuou o pagamento pode sempre executar a garantia, 

desde que os vícios e desconformidades tenham sido denunciados no prazo de 

sessenta dias após a descoberta e antes do prazo decadencial de dois anos.533 

 

Art. 1.669. 

Ruína e defeito de bens imóveis. 

Quando se tratar de edifícios ou outros bens imóveis que se destinam, por sua 

natureza, a uma duração de longo prazo, se, no decurso de dez anos após a sua 

conclusão, a obra, por vício do solo ou por defeito da construção, ruine, no 

todo ou em parte, ou apresente evidente perigo de destruição ou defeitos 

graves, o empreiteiro é responsável perante o cliente e seus sucessores, desde 

que seja feita a denúncia dentro de um ano da descoberta. O direito do cliente 

prescreve no prazo de um ano da denúncia.534 

Os dispositivos em questão descrevem dois tipos de situações distintas e conferem 

tratamentos diferentes para cada uma delas. O art. 1.667 trata de desconformidades e vícios na 

obra, ao passo que o art. 1.669 cuida de perigo de ruína e de situações em que a finalidade do 

imóvel esteja comprometida. Sobre a distinção entre os dois artigos do Código Civil, a Corte 

Suprema di Cassazione do país assim se pronunciou: 

As disposições do artigo. 1669 do Código Civil essencialmente tendem a 

regular as consequências de defeitos de construção que afetam negativamente 

de uma forma profunda os elementos estruturais essenciais e a funcionalidade 

do trabalho, afetando a sua força, eficiência e durabilidade. O artigo 1667 do 

Código Civil, porém, refere-se à situação em que o edifício não satisfaz as 

                                                 

533 No original: “Art. 1667. (Difformita' e vizi dell'opera). L'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e 

i vizi dell'opera. La garanzia non e' dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformita' o i vizi erano da 

lui conosciuti o erano riconoscibili, purche', in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il 

committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformita' o i vizi entro sessanta giorni dalla 

scoperta. La denunzia non e' necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformita' o i vizi o se li ha occultati. 

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente 

convenuto per il pagamento puo' sempre far valere la garanzia, purche' le difformita' o i vizi siano stati denunziati 

entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.”  
534 No original: “Art. 1669. (Rovina e difetti di cose immobili). Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili 

destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o 

per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, 

l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia 

entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.” 
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características do projeto e do contrato, ou em que a execução não respeitou 

as normas técnicas. (tradução nossa)535 

A legislação italiana não traz qualquer rol ou definição de quais seriam os defeitos leves, 

e, portanto, disciplinados pelo 1.667, e de quais seriam defeitos graves, submetidos ao 

regramento do art. 1.669. Aplicar tais normas, portanto, torna-se bastante controverso na 

prática, de forma que os tribunais italianos frequentemente são instados a decidir sobre essa 

questão. Via de regra, são considerados vícios graves, a deficiência construtiva que afete: i) a 

funcionalidade e a habitabilidade do imóvel; ii) elementos estruturais, de forma a comprometer 

a segurança; iii) a fruição global esperada do bem; iv) o preço do imóvel de maneira 

significativa; v) a estética do bem gravemente; bem como v) aqueles que tenham tamanha 

extensão que demandam longo prazo para conserto. Os vícios leves, por exclusão, serão aqueles 

que não se enquadrem como graves.536 

O art. 1.667 determina que a denúncia do vício leve seja feita ao construtor ou ao 

vendedor no período de até sessenta dias após a descoberta. Dessa forma, caso tome 

conhecimento do defeito, mas não o denuncie neste período, o proprietário perde o direito de 

ação, ressalvada a hipótese de o construtor ter reconhecido o vício ou tê-lo ocultado. A denúncia 

não tem o condão de constranger o construtor, trata-se de ato receptício, com o intuito apenas 

de informar o construtor, a partir do qual ele poderá provar que o defeito alegado não é de 

responsabilidade sua ou poderá saná-lo. Também não é exigida forma específica para denúncia, 

a Corte Suprema di Cassazione entende que uma sintética indicação da desconformidade ou do 

vício é suficiente para a preservação da garantia. 537 Não há exigência de forma específica, até 

mesmo a denúncia verbal já chegou a ser aceita pela jurisprudência.538 

Compete ao contratante provar, em juízo, que promoveu a denúncia e a ação dentro do 

prazo cabível. Para tanto, cabe a ele demonstrar a data da entrega da obra. Se, após a denúncia, 

o vendedor ou o construtor não promover a eliminação dos defeitos, o proprietário poderá 

ingressar com ação judicial para solucionar o problema. Assim, paralelamente ao período 

                                                 

535“(...) le disposizioni dell’art. 1669 c.c. tendono essenzialmente a disciplinarele conseguenzedannose dei vizi 

construttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di strutura e di funzionalità 

dell’opera, incluendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell art. 1667 stiche del progetto e del 

contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senz ail rispetto delle regole della tecnica.” (ITÁLIA. Corte Suprema 

di Cassazione. Cass. Civ. N. 3002/2001). 
536 PRADELLI, Amos. Vizi e difformitá nelle construzioni. Milano: Giuffrè, 2011. p. 14-17. 
537 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 10. 
538 PRADELLI, Amos. Vizi e difformitá nelle construzioni. Milano: Giuffrè, 2011. p. 69-70. 
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reservado para a denúncia (sessenta dias), o prazo de prescrição da ação, para defeitos leves, é 

de dois anos contados a partir da entrega definitiva da obra, e não da eventual aceitação 

antecipada com reserva do direito de verificação. Se não realizada a denúncia ou não proposta 

a ação, o contratante perde a garantia, bastando para tal a não observância de qualquer um dos 

dois prazos.539 

Em relação à garantia de dez anos, esta não recai apenas sobre defeitos graves da 

construção, mas também sobre “vícios parciais”. Em outras palavras, o defeito grave de que 

trata o art. 1.669 deve ser capaz de afetar de forma grave, porém não necessariamente global, a 

função para a qual a propriedade se destina. Não é indispensável, portanto, que o defeito resulte 

em perigo de ruína em sentido estrito. Em tais casos, os prazos tanto para denúncia ao construtor 

ou ao vendedor quanto o de prescrição da ação são, evidentemente, mais amplos: a denúncia ao 

construtor ou vendedor pode ser feita dentro do período de um ano após a descoberta do defeito, 

ao passo que o prazo de prescrição da ação é de dez anos a partir da entrega da obra. Da mesma 

forma que ocorre com os defeitos leves, a não ocorrência da denúncia pelo proprietário no 

período previsto inviabiliza a ação em juízo. 540 

É importante mencionar o entendimento dos tribunais de que não basta a mera suspeita 

da existência de vício para que se inicie o prazo para a denúncia: é necessário que haja um grau 

apreciável de conhecimento, sério e objetivo, a respeito dos defeitos, bem como o nexo de 

causalidade entre eles e o trabalho realizado.541 Ainda, de acordo com alguns acórdãos da Corte 

Suprema di Cassazione, para que se dê a consciência da real gravidade do defeito e sua causa, 

às vezes, é imprescindível a realização de avaliações técnicas.542 

Fica dispensada a realização da denúncia quando o construtor reconhece a existência do 

vício ou da desconformidade, ainda que após o prazo para denúncia, o que não implica 

reconhecimento extrajudicial de responsabilidade, apenas se for expresso, pois, apesar de 

reconhecer os defeitos, o construtor pode negar que é responsável por eles. Dessa forma, o 

simples reconhecimento da existência dos defeitos não é capaz de interromper ou suspender a 

prescrição nos termos do art. 2.944 do Código Civil italiano, mas é suficiente para a manutenção 

                                                 

539 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 10-17. 
540 Ibid., p. 10-17. 
541 PRADELLI, Amos. Vizi e difformitá nelle construzioni. Milano: Giuffrè, 2011. p. 70. 
542 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 10-17. 
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da garantia independentemente de denúncia. O reconhecimento pode ser tácito, por exemplo, 

quando o construtor toma medidas ativas para consertar os vícios ou as desconformidades. 

Quando assim procede, surge uma obrigação nova, desvinculada da garantia prevista no art. 

1.667 e 1.669, de forma que incide a regra de prescrição geral de dez anos.543 

Não parece ser muito adequado tal posicionamento jurisprudencial, pois estende-se 

significativamente o prazo prescricional. Seria mais apropriado que, na data em que o construtor 

sanou os vícios ou as desconformidades, fosse reiniciado o prazo da garantia em relação a 

referidos defeitos, tal como na legislação espanhola. 

Há ainda, no Código Civil italiano, o art. 1.668, que regula os vícios e as 

desconformidades na construção civil. Prescreve o dispositivo que o comprador pode exigir que 

as desconformidades ou os vícios, relacionados ao art. 1.667, sejam eliminados às expensas do 

empreiteiro, ou que o preço seja reduzido proporcionalmente ou, ainda, que seja paga 

indenização por dano em caso de culpa. Entretanto, caso o defeito ou o vício torne o imóvel 

inadequado para uso, pode o comprador resolver o contrato. 

Quanto à terminologia do código, entende-se por desconformidade a não observância 

das determinações contratuais e, por vício, a falta de adequação ou qualidade de parte da obra 

em relação ao que se espera normalmente em termos técnicos, ainda que tal exigência não tenha 

sido expressamente prevista pelo contrato. 544 

Em suma, para vícios, desconformidades e defeitos, o art. 1.667 prevê uma garantia 

legal, bienal do construtor, desde que não estejam relacionados à estabilidade e solidez da 

construção. Tal responsabilidade tem natureza contratual, decorrente do inadimplemento ou 

inexato adimplemento, diferenciando-se do regime ordinário somente em virtude da 

particularidade de prever prazos específicos para denúncia e decadência, entendimento já 

confirmado pela Corte Di Cassazione italiana.545 

Não se trata de garantia no sentido técnico, isto é, como uma obrigação distinta e 

posterior, mas, sim, de uma obrigação de indenizar em que a culpa se presume, a qual pode ser 

afastada caso o construtor comprove a impossibilidade de cumprir a obrigação decorrente de 

                                                 

543 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore, n.dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 10. 
544 BALASSO, Romolo. Difformità, vizi e difetti delle opere edili. Santacangelo di Romagna: Maggioli, 2016. 

p. 231-232. 
545 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 1-2. No mesmo sentido: BRANDOLINI. La responsabilità dell’appaltore e 

del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere. Santacangelo di Romagna: Maggioli, 2011, 128-130. 
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causa que não possa ser a ele imputada,546como exemplo, tem-se: i) o caso fortuito e a força 

maior;547 ii) os defeitos que não poderiam ser evitados com o grau de técnica que se pode esperar 

do construtor; iii) vícios e defeitos decorrentes do estado da técnica, que não ocorrem 

excepcionalmente em determinada obra, mas que podem ser verificados em diversas 

construções; iv) defeitos que decorram de fatos supervenientes à entrega da obra; v) defeitos 

advindos do projeto fornecido pelo contratante ou de ordens dele emanadas, desde que o 

construtor o tenha alertado das consequências. A Corte Suprema di Cassazione já chegou a 

reconhecer que a responsabilidade do construtor é objetiva pelos vícios e defeitos da construção, 

apenas sendo necessária a análise da culpa no pleito fundado na regra geral de 

inadimplemento.548 

A obrigação do construtor, sendo de resultado, implica que qualquer vício ou 

desconformidade representa inadimplemento, ainda que parcial. Três são os pressupostos para 

que a garantia possa ser exercida: i) a entrega ou cumprimento da obra, não sendo aplicável aos 

casos de incompletude ou de atraso da obra; ii) a existência de determinado vício ou defeito; e 

iii) a denúncia do vício ou defeito no prazo previsto em lei.549 

As previsões específicas dos artigos 1.667 e 1.668 do Código Civil italiano não excluem, 

mas, ao contrário, complementam a aplicação das regras gerais relativas ao inadimplemento 

contratual.550 Caso o construtor procure receber o pagamento em juízo, e a parte adversa alegue 

exceção de contrato não cumprido, caberá ao construtor o ônus de provar ter adimplido 

completamente a própria obrigação, cumprindo o contrato e atendendo às regras da arte.551 Com 

base em remansosa jurisprudência, enquanto não sanado o defeito, o contratante pode 

permanecer sem efetuar o pagamento do preço, desde que mantida a proporcionalidade entre o 

inadimplemento da outra parte.552 

                                                 

546 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 2. 
547 RUBINO, Domenico. Dell’Appalto. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1946. p. 232-233. 
548 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 18. 
549 Ibid., p.2-3. 
550 BRANDOLINI. La responsabilità dell’appaltore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere. 

Santacangelo di Romagna: Maggioli, 2011, 129. 
551 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 2-3. 
552 MANGINI, Vito; IACUANIELLO BRUGGI, Maria. Il contratto de appalto, in Giurisprudenza sistematica 

di diritto civile, Torino, 1997. 
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A regra geral acerca do inadimplemento está prevista nos artigos 1.453 e 1.455 do 

Código Civil italiano. O primeiro prevê que, em caso de inadimplemento de uma parte, a outra 

pode requerer o cumprimento da obrigação ou a resolução do contrato, sem prejuízo, em 

qualquer dos casos, do direito à indenização por perdas e danos. A resolução do contrato pode 

ser requerida ainda que o cumprimento da obrigação tenha sido previamente pleiteado, todavia 

o inverso não é aceito: não há a possibilidade de se pedir o adimplemento quando anteriormente 

tenha sido solicitada a resolução do contrato. A partir da data em que se opta pela resolução, a 

parte inadimplente também não tem mais a opção de cumprir a obrigação. O art. 1.455, por seu 

turno, determina que o contrato não pode ser resolvido se o inadimplemento de uma das partes 

tem pequena importância em relação ao interesse da contraparte. 

Os referidos artigos têm aplicação quando não preenchidos os requisitos especiais dos 

artigos 1.667 e 1.668 do Código Civil italiano: i) a obra não está integralmente cumprida; ii) foi 

cumprida, mas não foi entregue ao contratante; ou iii) foi entregue com atraso. Em tais 

hipóteses, é aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 2.946, e não os prazos 

especiais dos referidos artigos 1.667 e 1.668. Adicionalmente, tais dispositivos são aplicáveis 

na ação do construtor em face do contratante em virtude do não pagamento, motivo pelo qual a 

este caso também é aplicável o prazo ordinário de prescrição, de acordo com entendimento da 

Corte Suprema di Cassazione.553 

A identificação de vícios e desconformidades pode ensejar a invocação do princípio da 

exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 1.460 do Código Civil italiano, ainda que 

não invocada a garantia por meio de pedido reconvencional ou prescrito o direito ao exercício 

da garantia. A segunda parte do art. 1.667 não exclui tal direito de acordo com o entendimento 

da Corte Suprema di Cassazione,554 apesar de a interpretação literal do dispositivo indicar que 

seria pressuposto para o exercício da garantia que o contratante estivesse em dia com o 

pagamento.  

É importante destacar que, se não respeitado o prazo para denúncia e ajuizamento da 

ação, a garantia só pode ser invocada como forma de contrapor o pleito de pagamento do 

construtor, e não como forma de executar a própria garantia.555 

                                                 

553 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 4. 
554 Ibid., p.5-6. 
555 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 
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O contratante pode optar por aceitar ou não a obra. A garantia prevista no art. 1.667 do 

Código Civil italiano extingue-se se o cliente aceitou o trabalho, e os vícios e desconformidades 

eram dele conhecidos ou eram reconhecíveis (pelo padrão do homem médio), desde que, neste 

caso, não tenham sido de má-fé ocultados pelo empreiteiro. Ou seja, a aceitação libera o 

construtor nas referidas hipóteses, todavia ele mantém-se responsável pelos vícios ocultos, em 

relação aos quais os prazos prescricionais do art. 1.667 só incidem após a descoberta. O ônus 

da prova é do empreiteiro de demonstrar que os vícios ocultos eram do conhecimento do 

contratante em data anterior. Além disso, para os casos de vícios dolosamente ocultados, o 

contratante pode pleitear a anulação da aceitação manifestada por vício de vontade decorrente 

da conduta dolosa do construtor, situação em que o prazo prescricional aplicável não será o do 

art. 1.667, mas, sim, o de cinco anos a partir da descoberta da conduta dolosa, nos termos dos 

artigos 1.439, 1.442 e 1.324 do Código Civil italiano.556 

A aceitação é manifestação de vontade que pode ser expressa ou tácita, esta última 

ocorre quando o construtor solicita que o contratante faça a vistoria da obra, e ele deixa de assim 

proceder sem um bom motivo, ou não comunica o resultado em tempo razoável. Se a aceitação 

é expressa, mas não houve vistoria, ainda assim a obra é considerada aceita. Contudo, ainda 

que aceita, se o empreiteiro reconhece os vícios ou as desconformidades após reclamações 

realizadas pelo contratante, incide a regra geral de inadimplemento. Outras consequências da 

aceitação da obra são: i) o surgimento do direito do contratante ao recebimento da construção; 

ii) a transferência ao contratante do risco de perecimento e deterioração da construção (art. 

1.673 do Código Civil), certamente desde que por causa não imputável ao construtor; e iii) o 

direito do construtor ao respectivo pagamento (art. 1.665 do Código Civil). Para valer-se da 

garantia, o contratante deve rejeitar a obra ou aceitá-la sob a condição de verificá-la.557 

Na Itália, também se evidencia o problema da sobreposição de regramentos, porquanto 

o contrato de construção pode envolver tanto uma compra e venda de materiais, por exemplo, 

quanto uma prestação de serviços. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que se 

deve observar qual objeto prevalece. Na compra e venda, basta que o vício diminua o valor do 

bem para que se possa pleitear a resolução do contrato (art. 1.492 do Código Civil). Em 

contrapartida, no contrato de construção, exige-se que o vício ou a desconformidade seja tal 
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que configure uma inadequação quase total da obra a sua destinação (art. 1.668 do Código 

Civil). 

Ademais, na compra e venda, é irrevogável a escolha feita, em juízo, pela resolução do 

contrato ou abatimento do preço, enquanto, no contrato de construção, é possível adequar o 

pedido à situação fática, optando-se, ainda que em grau de recurso, pela resolução do contrato 

ou pela redução proporcional do preço, desde que respeitado o direito de defesa da parte 

contrária. Da mesma forma, não incorre em julgamento ultra petita a Corte que, ao julgar o 

caso, determine o abatimento proporcional do preço, por considerar que o vício não é grave o 

suficiente para ensejar a resolução do contrato. No entanto cumpre relembrar que, uma vez feita 

a opção pela resolução do contrato, não cabe alteração do pedido visando o adimplemento do 

contrato, nos termos do art. 1.453 do Código Civil, mas não há impedimento que se cumule o 

pedido de resolução do contrato com o pleito de reparação de danos ou de devolução das 

prestações pagas.558 

Quanto à possibilidade de o contratante contratar terceiro para consertar os vícios e 

desconformidades às expensas do construtor, há duas vertentes. A primeira, que considera que 

o contratante pode optar por requerer que terceiro ou o construtor conserte os defeitos, mas 

sempre sendo facultado a este último, antes da sentença de condenação, pessoalmente saná-los. 

A segunda corrente, por seu turno, entende que sempre se tem de oportunizar ao construtor 

sanar os defeitos e, tão somente em caso de inadimplemento, se possa contratar terceiro,559 

situação em que se aplicará o procedimento da execução coativa da obrigação de fazer, nos 

termos do art. 2.931 do Código Civil,560 a não ser que o pleito já seja de ressarcimento do dano, 

no limite do valor necessário para sanar o vício, desde que também se tenha dado a opção ao 

construtor de consertá-lo. Com a decisão de segundo grau, considera-se que o contratante já 

está liberado para contratar terceiro.561 

Em relação à redução proporcional do preço, caso as partes não tenham convencionado 

a forma de auferi-la, devem ser observados dois critérios, a depender do caso: i) critério 

objetivo, confrontando o valor combinado (e não de mercado) e o rendimento da obra, previstos 

em contrato, com os da obra defeituosa; e ii) critério subjetivo, quando tiverem sido previstas, 

                                                 

558 DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore 

dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 26-37. 
559 Ibid., p. 23. 
560 RUBINO, Domenico. Dell’Appalto. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1946. p. 243. 
561 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 23. 
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no contrato, as características específicas do trabalho em si, a fim de garantir determinada 

destinação ou rendimento. O ônus de demonstrar a redução do valor da construção é do 

contratante, o que, por vezes, pode corresponder ao valor necessário para sua restauração. 

Entretanto, há casos em que a desvalorização não se limita à diferença de custo.  

Além disso, a parte sempre pode cumular o pedido de abatimento proporcional do preço 

ou de cumprimento da obrigação, com o de perdas e danos em virtude do inadimplemento 

contratual, o qual pode ser alegado também como pedido autônomo. Para tanto, são necessários 

o elemento objetivo (o dano) e o elemento subjetivo (a culpa ou dolo). O dano pode contemplar 

não só o prejuízo direto dos defeitos da obra, mas também, entre outros, os lucros cessantes, os 

danos a terceiros e a outros bens do contratante.562 

A resolução do contrato de construção é opção subsidiária prevista pelo legislador 

italiano. Para que o contratante possa por ela optar, é necessário que i) a desconformidade ou o 

vício acarrete situação reversível tão somente com o refazimento quase total da obra, afetando 

sua funcionalidade e estrutura ou, ii) mesmo não havendo graves defeitos, a obra afasta-se 

totalmente do que fora requerido pelo contratante, ainda que do ponto de vista tão somente 

estético.563 

É importante notar que o pedido de resolução não se baseia necessariamente na total 

irreparabilidade do dano, mas, sim, na quebra de confiança do contratante em relação ao 

construtor em virtude de falha gravíssima.564 

Via de regra, a opção pela resolução do contrato de construção somente pode ser 

exercida quando finalizada a obra, a não ser que a sua total inadequação seja irreversível e 

identificada antes mesmo da entrega. No curso da execução da obra, é facultado ao contratante 

verificar se o desenvolvimento da construção está ocorrendo nos termos do contrato e se estão 

sendo respeitadas as regras técnicas tidas como adequadas. Em caso negativo, cabe ao 

contratante fixar prazo para que o construtor realize os ajustes necessárias; transcorrido o prazo 

sem que isso ocorra, o contratante poderá resolver o contrato. Por se tratar de uma faculdade, 

dela não decorre a perda do direito do contratante de futuramente requerer a resolução do 

contrato quando finalizada a obra. 

                                                 

562 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 25-27. 
563 Ibid., p. 30. 
564 RUBINO, Domenico. Dell’Appalto. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1946. p. 253. 
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Como consequência da resolução, tem-se, para ambas as partes, um efeito liberatório, 

ex nunc, em relação às prestações futuras e restituitório, ex tunc, das prestações já cumpridas. 

Todavia, na mesma ação judicial em que o contratante pleiteie a resolução do contrato, pode o 

construtor requerer o equivalente pecuniário à parte da obra que pode ser aproveitada pelo 

contratante e tenha sido incorporada ao imóvel de sua propriedade. Pela própria natureza do 

contrato de construção, não seria adequada a sua resolução parcial, por ser objeto do contrato 

um todo unitário.565 

A fim de assegurar as garantias legais, o art. 4º do Decreto Legislativo italiano n. 

122/2005 passou a prever que, para as construções realizadas após a entrada em vigor do 

decreto, os construtores seriam obrigados a contratar e entregar aos compradores, no momento 

de transferência da propriedade, seguro de responsabilidade civil com prazo de dez anos, 

cobrindo os danos materiais constantes do 1.669 do Código Civil. 

 

7.6. Alemanha 

 

Na Alemanha, o tratamento legal a respeito dos vícios e obrigações na construção civil 

consta principalmente do Código Civil (“BGB”), vigente desde 01/01/1900, especialmente, em 

sua Seção VII — Obrigações em Particular, sob o Título VII — Empreitada (Contrato de Obra), 

artigos § 631 a § 651.566 

Paralelamente, há normatização de natureza privada para os contratos de construção, 

denominada Regulamentos e Ordenações Contratuais para Obras de Construção (Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen —VOB), emitida pelo Instituto Alemão para Normatização 

(Deutsches Institut für Normung — DIN) com o objetivo de buscar a padronização em nome 

da Comissão Alemã para Adjudicação e Contratos (Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss 

für Bauleistungen — DVA). 

Trata-se de um complexo corpo de regulamentos e procedimentos aplicáveis aos 

contratos de construção, que não possuem força de lei, nos quais estão contidos termos e 

                                                 

565 PERUZZINI, Elena. Difformità e vizi dell’opera. In: DE GIORGI. Maurizio. (Org.) Vizi e Difformità Delle 

Opere: Responsabilità dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del progettista nell’appalto privato e di opere 

pubbliche. Milão: Giuffrè, 2013. p. 33. 
566 Optou-se por utilizar, no presente capítulo, o termo “artigo” para denominar o que o BGB indica pelo símbolo 

“§”, o que conhecemos por parágrafo. 
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condições gerais utilizados facultativamente em relação às disposições legais do BGB, sem 

contrariar as condições gerais de negócios do código (artigos § 305 a § 310 do BGB). 

O VOB é, assim, um conjunto de regras e condições padronizadas e de aceitação ampla, 

com as quais as partes contratantes podem concordar expressamente em aderir ao realizar um 

contrato de construção, fazendo referência expressa a esse corpo de regras e procedimentos para 

reger sua relação. 

Levando-se em conta que o VOB e toda a regulação infralegal devem respeitar os 

preceitos do BGB, e considerando ainda o grau de especificidade de suas disposições, 

adotamos, para o presente trabalho, como corte metodológico, analisar apenas as disposições 

legais a respeito do direito de obras, conforme as normas prescritas no BGB. 

No Código Civil alemão, o contrato de obra é paritário e tem sua natureza definida no 

art. § 631,567 segundo o qual o empreiteiro568 tem obrigação de produzir uma obra, mediante 

remuneração a ser paga pelo dono da obra. 

Por sua natureza, o contrato de obra cria obrigações recíprocas para os contratantes. O 

completo cumprimento das obrigações contratuais pelo empreiteiro, com a devida construção 

da obra, a entrega livre de defeitos e a aceitação da obra pelo dono são condições precedentes 

para que este cumpra sua obrigação de remunerar o empreiteiro. 

A descrição de como alcançar o resultado final, ou seja, de como tem de ser realizada a 

construção até o seu término, deve estar disposta no contrato de obra, obrigando o empreiteiro 

a executar a construção nos moldes pactuados para que possa, após a entrega da construção e o 

aceite do dono da obra, reivindicar seu pagamento. 

Para a execução do contrato de obra de acordo com o BGB, importa apenas a realização 

com sucesso das atividades, a consequente entrega da construção e o aceite da obra. Pouco 

importa a finalidade comercial da obra, bastando apenas que o trabalho do empreiteiro seja 

realizado de maneira exitosa em relação ao disposto no contrato, ainda que nesta espécie de 

                                                 

567 “BGB § 631 (Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag) (1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer 

zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer 

durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.” BGB § 631 (Obrigações típicas do contrato de 

obra) (1) Pelo contrato de obra, obriga-se o empreiteiro à realização da obra prometida e o dono da obra ao 

pagamento da remuneração combinada. (2) O objeto do contrato de obra pode ser não só a produção ou alteração 

de uma coisa, mas também outro resultado a ser produzido por empreitada ou por prestação de serviços (tradução 

nossa).  
568 É importante esclarecer que o conceito de Unternehmer desta seção do BGB não implica característica 

empresarial, sendo aplicável a todo aquele que produz obra. Todas as traduções, legais e jurisprudenciais do 

presente capítulo são livres. 
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contrato, dependendo dos propósitos específicos do dono da obra, deva ser observado o sucesso 

funcional da construção para que se determine o alcance do desempenho do empreiteiro na 

execução. 

No art. § 641 (1) do BGB,569 há “regra de maturidade” segundo a qual a remuneração 

da obra somente é exigível pelo empreiteiro, e devida pelo dono da obra, após a aceitação 

(implícita ou tácita) da construção. É de se dizer que o art. § 641 é lex specialis, em relação à 

regra geral de exigibilidade de remuneração trazida pelo artigo § 271. 

Destaque-se que o art. § 641 (1) estabelece a possibilidade de a remuneração pela obra 

ser feita em parcelas durante a execução da construção. Pela própria natureza do contrato de 

obras na Alemanha, esse pagamento antecipado em parcelas implica que os valores parcelados 

da remuneração devida pelo dono da obra só sejam exigíveis pelo empreiteiro à medida que 

este alcance determinadas etapas durante o desenvolvimento da obra. Ou seja, pode ser 

previamente estabelecido, no contrato de obra, que a realização da construção seja dividida em 

estágios que devem ser alcançados pelo empreiteiro e entregues ao dono da obra, permitindo 

que o pagamento fracionado da remuneração ocorra e seja exigível à medida que estas entregas 

parciais sejam alcançadas, antes da entrega final da obra. 

Em seu art. § 641 (2), o BGB regula as hipóteses de maturação da remuneração nos 

casos em que o dono da obra tenha prometido a obra a um terceiro. Trata-se de regra especial 

                                                 

569 “BGB § 641 (Fälligkeit der Vergütung) (1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. Ist 

das Werk in Teilen abzunehmen und die Vergütung für die einzelnen Teile bestimmt, so ist die Vergütung für 

jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrichten. (2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen 

Herstellung der Besteller einem Dritten versprochen hat, wird spätestens fällig, 1. soweit der Besteller von dem 

Dritten für das versprochene Werk wegen dessen Herstellung seine Vergütung oder Teile davon erhalten hat, 

2.soweit das Werk des Bestellers von dem Dritten abgenommen worden ist oder als abgenommen gilt oder 3.wenn 

der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Auskunft über die in den Nummern 1 und 2 

bezeichneten Umstände bestimmt hat. Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werks 

Sicherheit geleistet, gilt Satz 1 nur, wenn der Unternehmer dem Besteller entsprechende Sicherheit leistet. (3) 

Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Fälligkeit die Zahlung eines 

angemessenen Teils der Vergütung verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die Beseitigung 

des Mangels erforderlichen Kosten. (4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von der Abnahme 

des Werkes an zu verzinsen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist.” BGB § 641 (Vencimento da remuneração) 

(1) A remuneração deve ser paga no recebimento da obra. Se a obra for recebida em partes, e a remuneração for 

estipulada por cada parte, deverá ser paga a remuneração de cada parte, em seu recebimento. (2) A remuneração 

do empreiteiro por obra que o dono tenha prometido a terceiro, será devida na assim que: 1º - o dono da obra 

receber a remuneração, ou partes da remuneração do terceiro pela obra prometida; 2º - a obra for aceita pelo 

terceiro; ou 3º - se o empreiteiro deu prazo razoável ao dono da obra para fornecer informações a respeito dos 

pontos (1º) e (2º), acima. Caso o dono da obra tenha coberto o terceiro contra possíveis defeitos da obra com seguro 

específico, o enunciado 1º, acima, aplica-se apenas se o empreiteiro cobriu o dono da obra com seguro 

correspondente. (3) Se o dono da obra pode requerer a retificação de defeito da obra, pode recusar-se a pagar parte 

proporcional da remuneração na data devida; adequada a retenção do dobro do valor necessário à reparação do 

defeito. (4) Por uma remuneração fixada em dinheiro, deve o dono da obra pagar juros desde o recebimento da 

obra, sempre que a remuneração não for diferida. (tradução nossa).  
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de vencimento da remuneração, no caso de existência de uma “cadeia de serviços”,570 

permitindo que a remuneração seja devida independentemente de a aceitação ter ocorrido. Essa 

regra parece ter como objetivo impedir que o dono da obra colha os frutos semeados pelo 

empreiteiro e tenha a faculdade de recusar-se a aceitar a obra, postergando a data de vencimento 

da remuneração devida. O vencimento ocorre e torna-se exigível nos casos em que: i) o dono 

da obra recebe do terceiro a remuneração total ou parcial; ii) quando o terceiro aceita explícita 

ou tacitamente a obra; ou iii) caso o empreiteiro tenha dado prazo razoável ao dono da obra 

para que este apresente informações acerca dos pagamentos do terceiro ou de seu aceite. Há, 

ainda, hipótese especial de incidência do § 641 (2) 1. Esta previsão determina que, caso o dono 

da obra tenha fornecido seguro ao terceiro contra defeitos da obra e recebe, no todo ou em parte, 

a remuneração, estes valores só podem ser exigidos pelo empreiteiro se este também forneceu 

um seguro correspondente ao dono da obra. 

Por sua vez, o art. § 641 (3) prevê que, caso ocorra algum tipo de defeito na construção 

que possa ser objeto de requerimento de retificação ao empreiteiro, o dono da obra possui o 

direito de recusar-se a pagar parte proporcional da remuneração devida. Para tanto, segundo o 

BGB, ao dono da obra é permitida a retenção do dobro do valor necessário à reparação do 

defeito, tratando-se de medida legislativa que visa proteger o dono da obra e impelir o 

empreiteiro, mediante requerimento, a corrigir o defeito, postergando o vencimento da 

remuneração pactuada. 

Adicionalmente, o art. § 648 (a)571 confere ao empreiteiro — em obras de construção 

civil especificamente — a possibilidade de exigir garantia em relação a toda remuneração não 

paga. A lei não especifica a espécie de garantia, que pode ser dada em espécie, por título de 

crédito, ou mesmo por contratação de seguro pelo dono da obra. 

                                                 

570 Traduziu-se Leistungsketten por “cadeia de serviços”, como termo aplicável a casos em que o dono da obra já 

prometeu ou cedeu seus direitos sobre a obra objeto do contrato a terceiro. 
571 “BGB § 648 (a) (Bauhandwerkersicherung) (1) Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage oder 

eines Teils davon kann vom Besteller Sicherheit für die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte und noch nicht 

gezahlte Vergütung einschließlich dazugehöriger Nebenforderungen, die mit 10 vom Hundert des zu sichernden 

Vergütungsanspruchs anzusetzen sind, verlangen. Satz 1 gilt in demselben Umfang auch für Ansprüche, die an die 

Stelle der Vergütung treten. Der Anspruch des Unternehmers auf Sicherheit wird nicht dadurch ausgeschlossen, 

dass der Besteller Erfüllung verlangen kann oder das Werk abgenommen hat.” BGB § 648 (a) (Garantias do 

Empreiteiro) (1) O Empreiteiro de um edifício, instalações externas, ou parte deles, pode exigir do dono da obra 

garantia em relação a remuneração acordada em trabalhos adicionados e não pagos, incluindo créditos acessórios, 

que deverão ser estabelecidos em 10% da remuneração a ser garantida. A sentença 1 se aplica na mesma medida 

a direitos substitutivos à remuneração. A reivindicação do empreiteiro por uma garantia não é excluída pela 

possibilidade de o dono da obra ser capaz de requerer o cumprimento ou aceitação da obra. (...) (tradução nossa).  
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O objetivo desta previsão é mitigar o risco, em contratos de construção, de o dono da 

obra não ter recursos para pagar a remuneração ao final da obra. O empreiteiro de obras de 

construção tem o direito à garantia hipotecária do terreno do imóvel para garantir sua 

remuneração, podendo inclusive requerer o registro dessa garantia junto ao registrador 

competente, caso o dono da obra da obra seja proprietário do terreno.572 

A regra de maturação da remuneração —  que é a principal obrigação do dono da obra 

—   em princípio, é prejudicial ao empreiteiro, que até a aceitação da obra pelo seu dono assume 

o risco financeiro. Parece que, com o fim de contrabalançar essa relação, o Código Civil trouxe 

diversos mecanismos de proteção ao empreiteiro, entre eles, a impossibilidade de não aceitação 

devido a defeitos insignificantes inadmissíveis (BGB § 640 (2)).573 

A regra de conformidade, que define defeitos materiais e legais em obras no direito 

alemão, está no art. § 633 do BGB e constitui o centro de gravidade do direito de empreitada, 

na lição do Professor Dr. Jan Dirk Harke:574 

BGB § 633 (Defeitos Materiais e Legais) 

(1) O empreiteiro deve entregar a obra livre de defeitos materiais ou legais. 

(2) A obra é livre de defeitos materiais se é da qualidade acordada, 

extensivamente, se a qualidade não foi acordada previamente, ou se a obra não 

apresenta defeitos materiais: 

1. se adequada ao uso previsto no contrato, ou então; 

2. se adequada ao uso costumeiro e possui qualidade compatível como obras 

do mesmo tipo e com aquela que o dono da obra poderia esperar encontrar 

naquele tipo de obra. 

Equipara-se a defeito material, a produção de obra diferente da contratada, 

assim como a produção de obra em quantidade inferior àquela contratada. 

                                                 

572 JAEGER, Axel Volkmar; HÖK, Götz Sebastian. “FIDIC – A Guide por Practicioners”. Heidelberg: Springer 

Verlag, 2010. p. 45. 
573“BGB § 640 (Abnahme) (1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, 

sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher Mängel 

kann die Abnahme nicht verweigert werden. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller das Werk nicht 

innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. 

(2) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel kennt, so stehen 

ihm die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels bei der 

Abnahme vorbehält.” BGB § 640 (Aceitação) (1) O dono da obra é obrigado a aceitar a obra contratado, a menos 

que a condição da obra impeça sua aceitação. Devido a defeitos insignificantes, a aceitação não pode ser recusada. 

É equivalente à aceitação, o caso em que o dono da obra não aceitar a obra dentro de um prazo razoável, 

especificado pelo contratante, embora seja obrigado a fazê-lo. (2) Se o comprador aceita um trabalho defeituoso 

de acordo com a frase 1 da seção (1), embora ele conheça o defeito, ele tem direito aos direitos especificados nos 

§ 634 No. 1 a 3 somente se ele adquire seus direitos devido ao defeito no momento da aceitação com reservas 

(tradução nossa).  
574 HARKE, Jan Dirk. Besonderes Schuldrecht. In: Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft. Ed. 

Springer-Verlag, 2011, Heidelberg, p. 88. 
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(3) A obra é livre de defeitos legais se terceiros não puderem exercer quaisquer 

pretensões a respeito da obra, ou exercer apenas pretensões previstas no 

contrato de obra.575 

Levando-se em conta que, no direito alemão, a aquisição ocorre na aceitação da obra, 

este é o momento relevante para que a obra se apresente livre de defeitos. Isso quer dizer que, 

apesar de os artigos § 633 e ss. se aplicarem a defeitos que tenham ocorrido a qualquer tempo, 

defeitos ocorridos antes da aceitação estão sujeitos à discricionariedade do empreiteiro, que 

poderá corrigi-los, tornando as pretensões do dono da obra até a aceitação muito restritas. 

Não há rol taxativo ou sequer exemplificativo de defeitos. A lei deixa para as partes o 

ônus de definir contratualmente as diretrizes a serem seguidas. No caso específico da construção 

civil, são comuns longas listas, denominadas Baubeschreibung, termo que pode ser traduzido 

como “descrição de construção”, regulando parâmetros, qualidade, materiais etc. 

Com a mudança legislativa de 2002 do BGB, a definição de defeitos foi atualizada para 

equivaler à definição de defeitos trazida pela seção que regula os contratos de vendas. Como se 

percebe, o art. § 633 (2) traz definição que engloba defeitos previamente definidos ou não no 

contrato de obra. 

É interessante notar que, de acordo com Jan Bertram Hillig, as cortes alemãs interpretam 

a adequação da obra a seu propósito em todos os casos, inclusive, independentemente de 

previsão contratual expressa. Assim, sempre há a necessidade de adequação ao que se pode 

considerar costumeiramente aceito para que se considere que a obra é isenta de defeitos.576 

No caso da existência de defeitos, legais ou materiais, na obra entregue, o dono da obra 

pode se valer, alternativamente, das disposições do art. § 634. Transcrevemos: 

BGB § 634 (Direitos do dono da obra em caso de defeitos) 

Se a obra é defeituosa, e as condições abaixo forem preenchidas, e não houver 

disposição em contrário, o dono da obra pode: 

1. nos termos do artigo § 635, exigir suplementação (da obra); 

2. nos termos do artigo § 637, consertar o defeito por conta própria, exigindo 

reembolso pelas despesas incorridas; 

                                                 

575 No original: “BGB § 633 (Sach- und Rechtsmangel) (1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von 

Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. (2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte 

Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln, 1. wenn es 

sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst 2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine 

Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes 

erwarten kann. Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder 

das Werk in zu geringer Menge herstellt. (3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf das 

Werk keine oder nur die im Vertrag übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen können.”  
576 HILLIG, Jan Bertram, The contractor’s quality obligations: Different concepts under English and German 

contract law. Disponível em: <http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB5240.pdf> Acesso em: em 10.10.2017. 

http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB5240.pdf
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3. nos termos dos artigos § 636, § 323, e § 326 (5), retirar-se do contrato ou 

nos termos do artigo 638, reduzir a quantia a ser paga pela obra; e  

4. nos termos dos artigos § 636, § 280, § 281, e § 311(a), requerer indenização 

por danos, ou nos termos do artigo § 284, demandar reembolso de despesa 

inútil.577 

Nos termos do art. § 639, o empreendedor não pode se valer de disposição contratual 

que limite ou exclua sua responsabilidade em relação ao dono da obra para casos de defeitos 

ocultados de forma fraudulenta.578 

É fundamental que se observe a existência de diferenciação de um dano causado por 

vício oculto daquele que pode ser causado por mera desinformação do próprio dono da obra, 

ainda que estivesse ao alcance do empreiteiro informá-lo acerca dos respectivos riscos. 

Ao tratar do alcance do vício oculto, a jurisprudência alemã consolidou-se no sentido 

de eximir o empreiteiro da responsabilidade por danos causados pela desinformação do dono 

da obra como, por exemplo, na utilização de produtos de limpeza nocivos aos materiais 

utilizados na construção, ainda que na ausência de recomendações específicas do 

empreiteiro.579 

Considerando as peculiaridades dos contratos de construção no direito alemão, o 

legislador optou por destacar uma diferença prática entre as partes, ainda que sem reconhecer a 

hipossuficiência do dono da obra, por meio de prazos prescricionais distintos para: i) direitos 

                                                 

577 No original: “BGB § 634 (Rechte des Bestellers bei Mängeln) Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, 

wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 1. nach 

§ 635 Nacherfüllung verlangen, 2. nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen 

Aufwendungen verlangen, 3. nach den §§ 636, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 638 

die Vergütung mindern und 4. nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen verlangen.”  
578 “BGB § 639 (Haftungsausschluss) Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Bestellers wegen eines 

Mangels ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der Unternehmer nicht berufen, soweit er den Mangel 

arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Werkes übernommen hat.” BGB § 639 

(Exclusão de Responsabilidade) Um empreendedor não pode eleger acordo pelo qual os direitos devidos ao dono 

da obra em decorrência de um defeito da obra, sejam excluídos ou limitados, na medida em que ele 

fraudulentamente oculta o defeito ou garante a qualidade do trabalho (tradução nossa). 
579 “Werkvertrag: Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung eines Werks als mangelhaft; Verletzung von 

Prüfungs- und Hinweispflichten Leitsatz 1. Für die Beurteilung, ob ein Werk mangelhaft ist, kommt es nach einer 

durchgeführten Abnahme auf den Zustand des Werks zum Zeitpunkt der Abnahme an. 2. Die Verletzung einer 

Prüfungs- und Hinweispflicht durch den Werkunternehmer ist kein Tatbestand, der eine Mängelhaftung begründen 

kann (Bestätigung von BGH, Urteil vom 8. November 2007, VII ZR 183/05, BGHZ 174, 110 Rn. 22).” Contrato 

de obra: Tempo relevante para a avaliação de uma construção como defeituosa; Violação das obrigações de 

inspeção e notificação Ementa: 1. Para avaliar se uma obra é defeituosa, a condição da construção no momento da 

aceitação é decisiva após uma aceitação completa. 2. A violação de uma obrigação de inspeção e notificação pelo 

contratante não é um fato que possa justificar uma responsabilidade por defeitos (confirmação da BGH, sentença 

de 8 de novembro de 2007, VII ZR 183/05, BGHZ 174, 110, marginal 22) (Origem: BGH 7º Senado Civil. Data 

da Decisão: 25.02.2016. Docket: VII ZR 203/13. Normas: § 633 BGB, § 634 BGB, § 637 Abs 1 BGB, § 637 Abs 

3 BGB) (tradução nossa).  
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relativos à remuneração pelo contrato de obra, e ii) direitos do dono da obra relativos a eventuais 

defeitos das obras. 

A prescrição especial para defeitos em contratos de obras vem regulada pelo art. § 634 

a do BGB, e varia de acordo com a natureza da obra, prevendo prazos de: i) dois anos para 

obras de produção, manutenção, alteração de uma coisa, ou na prestação de serviço de 

planejamento ou monitoramento; ii) cinco anos para obras de construção ou planejamento e 

monitoramento de construção; e iii) três anos (prescrição geral) para os demais casos. 

Cabe destacar que, em caso de defeitos ocultados de forma fraudulenta em obras em 

geral (§ 634 a (1) 1), o prazo de dois anos é estendido para o prazo da regra geral do BGB de 

três anos, do art. § 195. Para obras de construção, no entanto, o prazo prescricional de cinco 

anos é absoluto e não se altera sequer em caso de defeito oculto, fraudulento ou não. 

No direito alemão, os prazos prescricionais das pretensões relativas aos defeitos 

descritos no art. § 634 do BGB variam de acordo com a natureza da obra. À pretensão do 

empreiteiro relativa à sua remuneração é aplicável o prazo geral de três anos.580 

A prescrição, no entendimento das cortes alemãs, visa proteger a parte devedora em 

relação a possíveis arbitrariedades do credor, considerando-se início do lapso prescricional, não 

                                                 

580 “BGB § 634 (a) (Verjährung der Mängelansprüche) (1) Die in § 634 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Ansprüche 

verjähren 1.vorbehaltlich der Nummer 2 in zwei Jahren bei einem Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, Wartung 

oder Veränderung einer Sache oder in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür 

besteht, 2.in fünf Jahren bei einem Bauwerk und einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder 

Überwachungsleistungen hierfür besteht, und 3.im Übrigen in der regelmäßigen Verjährungsfrist. (2) Die 

Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit der Abnahme. (3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 

1 und 2 und Absatz 2 verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Unternehmer den 

Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 tritt die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der 

dort bestimmten Frist ein. (4) Für das in § 634 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Besteller kann trotz einer 

Unwirksamkeit des Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung der Vergütung insoweit verweigern, als er auf Grund 

des Rücktritts dazu berechtigt sein würde. Macht er von diesem Recht Gebrauch, kann der Unternehmer vom 

Vertrag zurücktreten. (5) Auf das in § 634 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und Absatz 4 Satz 2 

entsprechende Anwendung.” BGB § 634 (a) (Prescrições das Pretensões por Defeitos) (1) As reivindicações 

descritas no $ 634, nº 1, 2 e 4, prescrevem: 1. Sujeitas ao parágrafo 2º, em dois anos para obra cuja objeto seja a 

produção, manutenção, ou alteração de uma coisa, ou na prestação de serviço de planejamento ou monitoramento; 

2. em cinco anos para obra de construção, e para obra cujo resultado consista na prestação de serviços de 

planejamento ou supervisão, de obras de construção; e 3. além desses casos, no prazo prescricional regular. (2) O 

prazo de prescrição começa nos casos dos incisos 1 e 2, acima, com a aceitação da obra. (3) Em derrogação ao 

previsto no parágrafo (1), 1 e 2, e do parágrafo (2) prescrevem dentro do prazo regular se o empreiteiro dissimular 

fraudulentamente o defeito. No entanto, no caso do n.º 1, n.º 2, do parágrafo (1), o prazo de prescrição não começa 

antes do termo do prazo ali especificado. (4) O § (218) aplica-se ao direito de retirada especificado no § 634. 

Apesar da ineficácia da retirada nos termos do § 218 (1), o dono da obra pode recusar o pagamento da remuneração 

na medida em que ele teria direito a fazê-lo em razão da retirada. Se o dono da obra fizer uso desse direito, o 

empreiteiro pode retirar-se do contrato. (5) O § 218 e o parágrafo (4), frase 2, acima, aplicam-se, com as 

modificações necessárias, ao direito de retirada do contrato, descrito no§ 634 (tradução nossa). 
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no momento de uma negativa de cumprimento de um pedido do dono da obra, mas, sim, a partir 

do momento em que este poderia ter realizado tal solicitação.581 

No caso de exigência do dono da obra de cumprimento suplementar pelo empreiteiro, 

permitida pelo art. § 634 (1), este tem o direito de escolher entre as seguintes opções, nos termos 

do art. § 635 do BGB:582 i) eliminar o defeito, retificando a obra, ou ii) produzir obra nova.  

Segundo Markesinis, a escolha entre a retificação e a produção de obra nova é dada ao 

empreiteiro devido a seu conhecimento específico, que em tese o qualifica para apontar a 

solução mais apropriada. Caso opte pela produção de obra nova, o empreiteiro tem direito de 

reter ou exigir devolução da obra defeituosa entregue.583 

Nos casos em que o empreiteiro se recusar a prestar o cumprimento suplementar, como 

no caso do art. § 635 (3), por exemplo, ou em casos em que o desempenho suplementar falhar 

ou não for razoável para o dono da obra, este vê-se desobrigado do estabelecimento de prazo, 

nos termos do art. § 636.584 

Havendo defeito material ou legal na obra, e tendo decorrido infrutífero o prazo 

estabelecido para sua retificação ou substituição, o art. § 637 do BGB prevê a possibilidade de 

Selbstvornahme, espécie de autorretificação, sem que seja necessário recorrer ao Judiciário. 

Ao exercer a autorretificação, o dono da obra terá compensadas suas despesas pelo 

empreiteiro. Esse direito é conceitualmente um reembolso de despesas e não tem natureza de 

                                                 

581 Bestätigung des Senatsurteils vom 29. Januar 2008, XI ZR 160/07, BGHZ 175, 161 Rn. 24. 
582 “§ 635 Nacherfüllung (1) Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann der Unternehmer nach seiner Wahl 

den Mangel beseitigen oder ein neues Werk herstellen. (2) Der Unternehmer hat die zum Zwecke der 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu 

tragen. (3) Der Unternehmer kann die Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie 

nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. (4) Stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er vom 

Besteller Rückgewähr des mangelhaften Werkes nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen.” BGB § 635 

(cumprimento suplementar da obra) (1) Se o dono da obra exige um cumprimento suplementar da obra, o 

empreiteiro pode, a seu critério, remediar o defeito ou produzir obra nova. (2) O empreiteiro deve suportar as 

despesas necessárias para o desempenho suplementar, em particular os custos de transporte, viagens, mão de obra 

e materiais. (3) O empreiteiro pode recusar o cumprimento suplementar da obra, sem prejuízo do § 275 (2) e (3), 

se só este só for possível incorrendo custos desproporcionais. (4) Se o empreiteiro produz obra nova, ele pode 

exigir a devolução da obra defeituosa de acordo com os artigos § 346 a § 348 do dono da obra (tradução nossa). 
583 MARKESINIS, Sir Basil, et al. The German Law of Contract – A Comparative Treatise. 2. Ed. Portland: Hart 

Publishing, 2006. p. 524. 
584 “BGB § 636 (Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz) Außer in den Fällen der § 281 Abs. 

2 und 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der Unternehmer die Nacherfüllung gemäß § 

635 Abs. 3 verweigert oder wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist.” BGB § 

636 (Disposições Especiais para Retirada e Danos) À exceção dos casos previstos nos artigos § 218 (2) e § 323 

(2), não há necessidade de que se estabeleça lapso temporal se o empreiteiro se recusar a desempenhar a 

suplementação de obras, nos termos do § 635 (3) ou se o desempenho complementar falhar ou não for razoável 

para o dono da obra (tradução nossa). 

https://dejure.org/gesetze/BGB/275.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/346.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/348.html
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reparação civil. A distinção conceitual é importante, na medida que, por não se tratar de direito 

reparatório, a pretensão surge independentemente da culpa do dono da obra pela violação. 

Vale notar que, de acordo com o § 637 do BGB,585 a exigibilidade da compensação 

monetária parte da premissa da existência de defeito na obra e independe de culpa do 

empreiteiro. 

Nesse ponto, a jurisprudência alemã possui entendimento firmado no sentido de que os 

valores pagos pelo empreiteiro ao dono da obra possuem tão somente o objetivo de ressarcir as 

despesas com futuras obras necessárias. Em virtude de tal fato, o dono da obra não tem a 

liberdade de escolher um momento qualquer para a realização de tais reparos. 

Quando é ultrapassado o lapso temporal razoável entre o adiantamento e o início das 

obras, o dono da obra tem o dever de prestar contas ao empreiteiro. Se não possuir justificativas 

razoáveis para o seu atraso, poderá se ver obrigado à devolução dos valores adiantados. A 

mesma medida se dá quando o dono da obra externa seu desinteresse em realizar os reparos.586 

                                                 

585 “§ 637 Selbstvornahme (1) Der Besteller kann wegen eines Mangels des Werkes nach erfolglosem Ablauf einer 

von ihm zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der 

erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht verweigert. (2) 

§ 323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Der Bestimmung einer Frist bedarf es auch dann nicht, wenn die 

Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist. (3) Der Besteller kann von dem Unternehmer 

für die zur Beseitigung des Mangels erforderlichen Aufwendungen Vorschuss verlangen.” § 637 (Auto retificação. 

Correção de defeito na obra pelo Dono da obra) (1) Havendo defeito na obra, o cliente pode, após vencimento 

infrutífero de um prazo razoável estabelecido por ele para desempenho suplementar pelo empreiteiro, corrigir por 

si mesmo o defeito e exigir compensação pelas despesas necessárias, a menos que o (empreiteiro) recuse por direito 

o desempenho suplementar. (2) O artigo § 323 (2) aplica-se com as necessárias modificações. A determinação de 

prazo não é necessária, se o desempenho suplementar falhar ou não for razoável para o dono da obra. (3) O dono 

da obra pode exigir o pagamento antecipado do empreiteiro para as despesas necessárias à correção do defeito 

(tradução nossa).  
586 “Gewährleistung beim Bauvertrag: Anspruch auf Rückzahlung des Vorschusses auf die 

Mängelbeseitigungskosten im Falle des zweckentsprechenden Verbrauchs nach Ablauf einer angemessenen Frist 

Leitsatz 1. Der Auftragnehmer kann einen an den Auftraggeber gezahlten Vorschuss auf die 

Mängelbeseitigungskosten zurückfordern, wenn feststeht, dass die Mängelbeseitigung nicht mehr durchgeführt 

wird. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Auftraggeber seinen Willen aufgegeben hat, die Mängel zu 

beseitigen. 2. Ein Rückforderungsanspruch entsteht auch dann, wenn der Auftraggeber die Mängelbeseitigung 

nicht binnen angemessener Frist durchgeführt hat. 3. Welche Frist für die Mängelbeseitigung angemessen ist, ist 

im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände zu ermitteln, die für diese maßgeblich sind. Abzustellen ist 

auch auf die persönlichen Verhältnisse des Auftraggebers und die Schwierigkeiten, die sich für ihn ergeben, weil 

er in der Beseitigung von Baumängeln unerfahren ist und hierfür fachkundige Beratung benötigt. 4. Der Vorschuss 

ist trotz Ablauf einer angemessenen Frist zur Mängelbeseitigung nicht zurückzuzahlen, soweit er im Zeitpunkt der 

letzten mündlichen Verhandlung zweckentsprechend verbraucht worden ist oder es feststeht, dass er alsbald 

verbraucht werden wird.” Garantia para o contrato de construção: direito ao reembolso do adiantamento sobre o 

custo das medidas corretivas em caso de consumo adequado após o termo de um prazo razoável. Ementa: 1. O 

contratante pode reclamar um adiantamento pago ao cliente pelos custos da retificação em caso de se verificar que 

a remoção do defeito não será mais realizada. Este é especialmente o caso se o cliente renunciou à sua vontade de 

remediar as deficiências. 2. Um pedido de reclamação surge mesmo se o cliente não realizou a retificação dentro 

de um prazo razoável. 3. O período de tempo necessário para remediar o defeito deve ser determinado caso a caso, 

tendo em conta todas as circunstâncias relevantes para o mesmo. Também é importante considerar as 

circunstâncias pessoais do cliente e as dificuldades que surgem para ele, porque ele é inexperiente na remoção de 

defeitos de construção e requer um conselho especializado para isso.4. Sem prejuízo do termo de um período 
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Outrossim, dentre as possíveis medidas que cabem à parte lesada em um contrato de 

empreitada, o BGB prevê, em seu art. § 638,587 a possibilidade de redução do preço da obra no 

caso de violações de menor grau ofensivo. Trata-se de direito que pode ser exercido 

unilateralmente pelo dono da obra, desde que presentes todos os requisitos que autorizariam o 

dono da obra a se retirar do contrato. 

A redução é inaplicável para defeitos insignificantes. A redução é frequentemente 

escolhida quando a retificação do defeito se mostra impossível ou o desempenho suplementar 

não é razoável para o dono da obra (como desvios na superfície, utilização de qualidade de 

concreto diferente da acordada, ou casos semelhantes).588 A redução corresponde aos custos 

para remediar as deficiências, incluindo as despesas de todo o trabalho de acompanhamento 

necessário. 

O empreendedor não pode se valer de disposição contratual que limite ou exclua sua 

responsabilidade em relação ao dono da obra para casos de defeitos ocultados de maneira 

fraudulenta. 

Tendo em vista a necessidade de absorção de normas costumeiras, representadas 

essencialmente pelo VOB, bem como a adequação do direito alemão às disposições do direito 

europeu, especialmente sob o aspecto de proteção aos direitos consumeristas, em março de 

2017, foi aprovada pelo Bundestag (Parlamento Alemão), uma ampla reforma legislativa, de 

forma a introduzir dispositivos específicos no Código Civil referentes aos contratos de obras e 

                                                 

razoável de reparação do defeito, o adiantamento não será reembolsado se tiver sido utilizado oportunamente no 

momento da última audiência oral ou se tiver sido estabelecido que será em breve consumado. (Origem: BGH 7º 

Senado Civil. Data da Decisão: 14.01.2010. Docket: VII ZR 108/08. Normas: § 633 Abs 3 BGB, § 637 Abs 3 

BGB) (tradução nossa).  
587“Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 638 Minderung (1) Statt zurückzutreten, kann der Besteller die Vergütung 

durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine 

Anwendung. (2) Sind auf der Seite des Bestellers oder auf der Seite des Unternehmers mehrere beteiligt, so kann 

die Minderung nur von allen oder gegen alle erklärt werden. (3) Bei der Minderung ist die Vergütung in dem 

Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem 

Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung 

zu ermitteln. (4) Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom 

Unternehmer zu erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.” BGB § 638 (Redução 

de Preço da Obra) (1) Ao invés de retirar-se, o dono da obra pode reduzir a remuneração mediante declaração ao 

empreiteiro. A excludente do § 323, parágrafo 5, frase 2, não se aplica. (2) Se várias partes estão envolvidas quer 

pela parte dono da obra, quer pela parte empreiteira, a redução só pode ser declarada por todos ou contra todos. 

(3) No caso de uma redução da remuneração, está será reduzida na proporção em que o valor da obra, em perfeitas 

condições, no momento da celebração do contrato, teria. A redução deve ser determinada por estimativa, se 

necessário (4) Se o dono da obra tiver pago mais do que a taxa e redução da remuneração, o montante em excesso 

será reembolsado pelo empreiteiro. Os artigos § 346 (1) e § 347 (1) aplicam-se com as modificações necessárias 

(tradução nossa). 
588 BGH Urteil vom 09.01.2003 - VII ZR 181/00. 
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construções, denominada Reform des Bauvertragsrechts (Reforma do direito dos contratos de 

construção), cuja data de entrada em vigor é 01/01/2018. 

Dentre os principais dispositivos trazidos pela reforma e relevantes para o objeto do 

presente estudo destacam-se: i) a criação de uma diferenciação entre os contratos celebrados 

com fins empresariais e aqueles com finalidade de consumo; ii) condições para aceitação, 

verificação de defeitos e direito à reparação após o aceite. 

No que tange às relações de consumo no âmbito dos contratos de construção, foram 

inseridos os artigos § 650 (i) ao § 650 (o) ao Código Civil, com regras protetivas, reconhecendo 

a hipossuficiência do consumidor e revertendo a paridade historicamente trazida na legislação 

civil da Alemanha. 

A mudança mais relevante para proteger o consumidor talvez seja a obrigatoriedade de 

forma escrita para o contrato de construção, a qual garante de maneira mais clara as condições 

para entrega e aceite da obra. 

O empreiteiro sempre deverá fornecer ao consumidor as especificações da obra, 

demonstrando que elas atendem aos regulamentos específicos, antes do início da execução da 

obra, para que o consumidor possa apresentar aos órgãos públicos competentes caso necessário. 

Todas as descrições e propostas realizadas pelo empreiteiro serão consideradas parte 

integrante do contrato, salvo acordo expresso em contrário. Em caso de quaisquer 

ambiguidades, a interpretação deverá ser feita em favor do consumidor. 

Na nova legislação, o empreiteiro é obrigado a definir uma data limite para a conclusão 

da obra, ou ao menos a indicação de um período de duração da obra, sendo que ambas as 

informações serão vinculantes. 

No que concerne à remuneração, ao contrário das disposições gerais que permitem a 

negociação de pagamento parcelado, adiantamentos e garantias, no contrato consumerista, o 

empreiteiro possui limite para adiantamento (90% do total). A garantia a ser prestada pelo 

consumidor jamais poderá ser maior que 20% do total acordado, ou maior que a parcela seguinte 

de remuneração. 

Por último, fica instituído o direito de desistência, novidade no caso de contratos de 

construção, que tem de ser exercido em até catorze dias, aplicando-se a norma geral de denúncia 

contratual de consumo do art. § 355 do BGB, cabendo ao empreiteiro informar tal direito ao 

consumidor quando da celebração do contrato. Somente se exclui tal direito se o contrato tiver 

passado por registro notarial. 
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No novo regime, a aceitação perdeu parcialmente sua relevância para a demarcação do 

momento a partir do qual se inicia a pretensão do empreiteiro ao recebimento dos pagamentos 

devidos. A partir de janeiro de 2018, além da aceitação do trabalho entregue, é necessária a 

apresentação, ao dono da obra, de fatura final de verificação. A partir do recebimento do 

referido documento, o dono da obra terá prazo de trinta dias para apresentar eventuais 

impugnações. Caso não ocorra a entrega da fatura detalhada, com uma lista da totalidade dos 

serviços prestados de maneira compreensível ao dono da obra, a remuneração não poderá ser 

exigida. 

A questão referente aos defeitos da obra e a recusa de aceitação ganharam mais relevo 

por meio do disposto na nova legislação, que prevê como se deve realizar a verificação de 

eventuais defeitos, e quando tais defeitos podem ensejar a recusa ou, caso constatados 

posteriormente, quais defeitos podem ou não ser suscitados em um eventual pedido reparatório. 

Quando ocorrer a recusa de aceitação, o empreiteiro pode solicitar que seja realizada 

vistoria para verificar o estado da construção com a participação do dono da obra, de forma que 

conjuntamente determinem as condições da obra. 

Tal instrumento é uma proteção de grande relevância para o empreiteiro, pois os defeitos 

não identificados na aceitação serão presumidamente tidos ocorridos após o aceite, salvo se 

tratar de vício oculto. 

 Face o exposto, conclui-se que a legislação alemã é muito detalhista e protege o dono da 

obra em muitos aspectos, prevendo expressamente a possibilidade ser exigido o desempenho 

suplementar para que os defeitos sejam sanados pelo empreiteiro. 
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CONCLUSÃO  

Além das conclusões parciais objeto do Capítulo 6, referentes ao direito pátrio, ao final 

deste trabalho e, após o estudo da legislação de outros países, são alcançadas as seguintes 

conclusões finais: 

 

i. No Reino Unido, em Portugal e na Itália, são estipulados prazos obrigatórios 

para denúncia dos vícios e defeitos antes do ajuizamento da ação, o que fomenta 

soluções extrajudiciais, ao contrário da legislação brasileira que não prevê o 

mecanismo da denúncia, salvo exceções pontuais,589 e impõe prazos muito 

curtos e decadenciais para que o dono da obra se valha das garantias legais. Tal 

fato fomenta a corrida ao Poder Judiciário, que apenas é freada pelo 

entendimento questionável do Superior Tribunal de Justiça de que o dono da 

obra pode se valer do descumprimento contratual culposo, no prazo geral de dez 

anos do Código Civil, para promover ação contra o construtor; 

 

ii. As legislações da Espanha, da Itália, da França e de Portugal diferenciam os 

tipos de vícios e defeitos e fixam prazos específicos para garantia legal de cada 

gênero. A lei espanhola é a mais detalhista nesse aspecto, distinguindo vícios e 

defeitos estruturais (garantia de dez anos), de habitabilidade (três anos) e de 

acabamento (um ano), o que seria conveniente de ser implantado no Brasil, para 

que fossem definidos prazos compatíveis com os respectivos danos, sem que 

seja necessário adotar conceitos ampliativos de solidez e segurança; 

 

iii. Alemanha, Portugal e Brasil estipularam prazo de cinco anos de garantia para os 

vícios e defeitos que afetem a solidez e segurança; Espanha, Itália e França, dez 

anos; 

 

                                                 

589 Exceção feita ao art. 446 do Código Civil (“Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de 

cláusula de garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu 

descobrimento, sob pena de decadência.”) e ao art. 26 do Código de Defesa do Consumidor que menciona a 

hipótese de reclamação, que não equivale à denúncia prevista no ordenamento dos referidos países, em virtude de 

não ser obrigatória. 
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iv. Em Portugal e na Alemanha, por expressa previsão legal, cumpre ao empreiteiro 

optar por sanar o vício ou defeito, ou realizar obra nova; 

 

v. O legislador francês criou uma garantia muito coerente de perfeição da obra pelo 

período de um ano após a sua entrega, o que condiz com a natureza do bem 

imóvel. É comum que, no primeiro ano após a conclusão da construção, 

apareçam vícios e defeitos que poderiam ser sanados por meio de tal dever de 

reparação, evitando litígios judiciais; 

 

vi. Na Itália e no Reino Unido, a prerrogativa de o construtor consertar os defeitos 

decorre de entendimento jurisprudencial; na Alemanha, em Portugal, na França 

e na Espanha, tal direito é previsto em lei. No Brasil, não há previsão expressa a 

respeito, decorrendo ela do entendimento de que o credor tem direito a purgar a 

mora. Em um conceito alargado desta, com base nos ensinamentos de Agostinho 

Alvim590e na redação do art. 394 do Código Civil, seria facultado ao devedor 

tornar a prestação defeituosa boa, enquanto ainda houvesse interesse do credor. 

De qualquer maneira, é recomendável ao construtor a inclusão de cláusula 

expressa, no contrato de construção, obrigando o dono da obra a lhe conferir o 

direito de sanar os vícios e os defeitos da obra antes de contratar terceiros para 

fazê-lo; 

 

vii. Nessa linha, seria recomendável que o Código Civil facultasse expressamente 

ao construtor sanar os vícios e defeitos, salvo motivo relevante — e.g. 

descumprimento de deveres laterais, incapacidade técnica, já ter tido a 

oportunidade de sanar os vícios e os defeitos anteriormente, sem conseguir fazê-

lo; 

 

viii. É comum, em outros países, também a sobreposição de regras relativas a 

relações de consumo e de direito comum no campo da construção civil, 

prevalecendo as que forem mais benéficas ao consumidor; 

 

                                                 

590 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências, 5. ed. n. 41, São Paulo: Saraiva, 

1980. 
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ix. A legislação espanhola (artigos 8 a 16 da LOE) e a francesa (art. 1792-1 do 

Código Civil francês) foram aperfeiçoadas a fim de estender as garantias de 

adequação e segurança da obra para vários agentes relacionados à atividade de 

construção, tais como construtor, incorporador, projetista e outros, alteração que 

seria essencial na legislação brasileira, a fim de ultrapassar a discussão 

centenária acerca da distinção entre empreiteiro de lavor e de materiais e da 

consequente responsabilidade de cada um deles; 

 

x. Apesar das garantias legais específicas para obras previstas na legislação 

francesa e espanhola, nada obsta que o lesado se valha do fundamento do 

inadimplemento contratual para ser indenizado após o prazo de garantia, 

entendimento que também tem prevalecido no Brasil; 

 

xi. A luz de todo o conteúdo estudado, posicionamo-nos, portanto, pela existência 

de um regramento próprio para todos os vícios e defeitos da construção, e não 

só para aqueles que afetem a solidez e a segurança. Como sugestão, 

consideramos adequado o estabelecimento de: a) prazo decadencial para a 

aparição do vício ou defeito (com prazos distintos a depender da gravidade; em 

relação a aspectos estruturais, prazos maiores); b) prazo decadencial para 

denúncia — a fim de possibilitar uma solução extrajudicial —; e c) prazo 

prescricional para o ajuizamento da ação a contar da resposta negativa à 

denúncia, caso o construtor se oponha a sanar os vícios e defeitos. Se o construtor 

concordar em saná-los, deveria ser reiniciado o prazo de garantia em relação 

àquilo que foi consertado, sem a necessidade de denúncia em caso de 

reaparecimento dos problemas, iniciando-se o prazo prescricional, nessa 

hipótese, na data do ressurgimento do vício ou defeito; 

 

xii. Adicionalmente, deveria se consignar expressamente que, se descumpridos os 

prazos acima, não haveria a possibilidade de propor ação pelo inadimplemento 

contratual, referente ao mesmo objeto da garantia legal ou que viabilize a 

obtenção por via oblíqua do mesmo direito já decaído. Todavia, para que a 

solução seja esta, seria necessário que o prazo curto de 180 dias fosse 

readequado, a depender do tipo de vício ou defeito; 
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xiii. Consideramos apropriado o aumento do prazo para exercício de pretensões 

relativas a defeitos graves de 180 dias para dois anos — prazo utilizado pela lei 

espanhola (LOE) —, pois seis meses é um tempo efetivamente exíguo. Até para 

que se confira às partes a oportunidade de conseguir resolver as suas 

divergências no âmbito extrajudicial, sem ter de efetivamente correr ao Poder 

Judiciário. Em relação a esse tema, vê-se que se trata de uma questão cultural e 

histórica de cada país. Na Itália e em Portugal, se perdido os curtos prazos para 

denúncia, decaem as garantias legais, ainda que dentro do prazo destas; o 

descumprimento do primeiro prazo por si só acarreta o decaimento do direito; 

 

xiv. A importância de se ter um prazo decadencial e após um prazo prescricional em 

caso de garantias legais é possibilitar ao lesado que tenha tempo de ajuizar ação 

judicial caso o dano ocorra nos últimos dias da garantia. Nesse erro incorreu 

tanto o legislador francês quanto o brasileiro, o qual, no Código Civil de 1916, 

não previu prazo para ajuizamento da ação, levando o Superior Tribunal de 

Justiça a editar a Súmula 194; 

 

xv. Outrossim, seria apropriado que o Código Civil brasileiro previsse 

expressamente a extensão da garantia legal aos futuros adquirentes, tal como em 

Portugal, na Alemanha, na França e na Espanha, e deixasse de se reportar tão 

somente ao dono da obra; 

 

xvi. Em relação aos prazos para exercício de pretensões relativas a vícios e defeitos 

da construção, o ideal seria a uniformização do Código Civil e do Código de 

Defesa do Consumidor, para que ambos previssem os mesmos prazos em relação 

aos vícios e defeitos dos imóveis, o que seria justificável pelas peculiaridades da 

edificação: tempo de duração para além de uma vida humana e a necessidade de 

ser segura e habitável, de forma que uma disciplina própria e uniforme seria 

louvável; 

 

xvii. As legislações francesa, italiana e espanhola preveem a obrigatoriedade de 

seguro para que sejam honradas, na prática, as garantias legais, o que se mostra 
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adequado, tendo em vista a longa durabilidade dos bens imóveis e a extensão 

temporal da responsabilidade dos agentes da construção, cujas pessoas jurídicas 

por eles constituídas para o exercício da atividade não costumam existir pelo 

mesmo prazo, principalmente no Brasil, onde dezenas de empresas são abertas 

e fechadas todos os dias.591 O sistema de seguro obrigatório é uma forma de 

coletivizar os riscos, garantindo o ressarcimento dos lesado,592 o que nos parece 

apropriado para bens imóveis.  

                                                 

591 “Assim, após cinco anos da entrada no mercado, verifica-se que menos de 38% das empresas entrantes em 2010 

sobreviveram até 2015.” IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Metodologia das Estatísticas de Empresas, 

Cadastros e Classificações. Demografia das empresas, 2015. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101151.pdf. Acesso em 10.11.2017. 
592 “Observa-se também o fenômeno da coletivização da responsabilidade civil contemporânea, com o 

desenvolvimento do seguro de responsabilidade civil, transferindo-se para a coletividade das pessoas que exercem 

determinada atividade geradora de risco o ônus incidente sobre o responsável pelo dano causado.” SCAFF, 

Fernando Campos; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Da culpa ao risco na responsabilidade civil. In: JUNIOR, 

Otavio Luiz Rodrigues; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da. (Org.). Responsabilidade civil 

contemporânea. Em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. 1.ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011. p. 85. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101151.pdf
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