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1)Na linguagem comum: 
 
 
Planejar significa fazer um plano que, por sua vez (e entre 
outros significados) quer dizer “Conjunto de medidas para 
a execução dum empreendimento; projeto”(Aurélio”) 
 
 
2)Se é assim planejar e elaborar projeto são termos que 
transmitem imagens relativas a atividades, no mínimo, 
similares. 
 
3)No que interessa para nossa exposição vamos, por isso, 
utilizar esta premissa, de forma que ao falarmos de 
planejamento estaremos pensando na elaboração de um 
projeto de empreendimento/edificação. 
 
 



4)De outro lado, quanto ao significado de desempenho, este já é 
dado pela NBr 15575, no item 3.9 que o define, como sendo o 
“comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas” 
 
5)Se é assim, mas eu estou ainda na fase de planejamento eu devo, 
incialmente, estipular qual o tipo de uso para o qual destinarei meu 
projeto, verificar a compatibilidade de tal uso com o imóvel no qual 
pretendo empreender e, ainda, estipular o desempenho 
(comportamento) que eu pretendo obter para minha edificação. 
 
6)Estas decisões, s.m.j., geram um produto imobiliário com vida útil 
“específica”, o que, a meu ver, fez com que a NBr 15575 diferenciasse 
o conceito de “vida útil” (3.42) do conceito de “vida útil de projeto” 
(3.43), a saber: 
 
“Período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado a 
fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecidos nesta 
norma, considerado o atendimento aos requisitos as normas 
aplicáveis, o estágio do conhecimento no momento do projeto e 
supondo o cumprimento da periodicidade dos processos de 
manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e 
Manutenção. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Inicio com isto posto que esta definição de vida útil (geral e de projeto), ao 
incorporar a necessidade de serem observadas condições de uso e, ainda, o 
cumprimento de providências de manutenção, institucionalizam “novidade” que traz 
relevante consequências jurídicas. 
 
8)Fala-se, basicamente das idéias de o desempenho, ou o “comportamento em uso 
da edificação”, ter prazo para se exaurir e ade que este exaurimento depende do 
modo uso e da conduta de manutenção, a serem “desempenhados”, estes, pelo 
usuário. 
 
9) Eloquente, neste contexto a definição de manutenção como: “conjunto de 
atividades a serem realizadas ao longo da vida útil da edificação para conservar ou 
recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas constituintes de atender as 
necessidade e a segurança dos seus usuários” (3.27). 



 
10) Com isto a Nbr 155757 ajuda a “completar” lacunas legais e “melhora” a 
regulamentação das relações entre 
incorporador/projetista/construtor/fornecedor e o comprador (usuário). 
 
 
11) Mas, para tanto, as definições (escolhas) do incorporador devem ser 
corretamente transmitidas (informadas) ao consumidor do imóvel. 
 
 
12) E “não vale” qualquer “escolha”, eis que a Nbr cuida de estipular 
níveis/parâmetros mínimos a serem atendidos, criando um “piso” do 
compromisso do empreendedor com a qualidade das obras. 
 
 
13) Para tanto, cabe lembrar que o Art. 39, VIII do CDC “veda” a venda de bens 
que não atendam normas técnicas... 



14) Faz-se, assim, uma “interlocução” entre o “técnico e o jurídico, de forma que a 
Nbr.  Passa a ter relevante “papel”  na busca por uma justa solução de controvérsias 
entre “produtores” e “consumidores” de imóveis. 
 
 
15) MAS COMO? 
 
Explicitando conceitos, diminuindo perigosas generalizações e dividindo 
responsabilidades entre os que integram a cadeia produtiva e aqueles que 
“consomem” os produtos imobiliários. 
 
 
16)MAS PORQUE ISTO ERA NECESSÁRIO? 
 
 
Porque as normas legais que regulamentam este tipo de relação são poucas e 
redigidas por textos generalistas que, por isto, dificultam a interpretação sobre ser 
razoável e necessário este compartilhamento de direitos e responsabilidades. 



 
 
 
17)O exemplo da famosa regra do art. 618 do NCC, que afirma que o construtor deve 
responder por 5 anos por conta de vícios ligados à solidez e/ou segurança de uma 
edificação. 
 
18)A jurisprudência, em boa medida por não contar com parâmetros técnicos gerais, 
sempre ampliou este conceito, afirmando que também se inserem nesta regra 
patologias que, mesmo de forma mediata, possam levar a problemas de solidez e 
segurança. 
 
19) De agora, em diante, com a Nbr passa a ser mais factível o uso de interpretação 
“menos generosa”, eis que passam a ser detalhados diferentes sistemas, com 
diferentes características, diferentes prazos de vida útil e, ainda, de garantia. 
 
20) ENTÃO QUER DIZER QUE A NBR RESOLVE TODAS AS DÚVIDAS? 
 
21)Também não mas, pelo menos, confere às partes maior e mais bem detalhado 
conjunto de informações, ajudando na compreensão de direitos/obrigações, de um 
lado, e indicando critérios “mais objetivos” para solução de controvérsias. 



22) Com isto se pode, por exemplo e ainda no tocante ao artigo 618 do CC, ter maior 
objetividade para verificar se a situação patológica decorre de um efetivo vício 
construtivo (responsabilidade do incorporador) ou se decorre, de outro lado, do não 
atendimento, pelo usuário, das condições de uso e/ou da falta da manutenção 
preventiva. 
 
23)E a avaliação de desempenho? Esta, nos termos do item 6.1.1 da Nbr está 
conceituada como a atividade que “busca analisar a adequação ao uso de um sistema 
ou de um processo construtivo destinado a cumprir uma função, independentemente 
da solução técnica adotada”. 
 
24) Em outras palavras (do dia-a-dia): avaliar é dar valor, ver se o desempenho 
concreto é bom ou ruim, satisfatório ou deficiente. 
 
25)No que toca ao tema deste painel (o planejamento) ainda não se tem a edificação 
pronta para ver como ela irá se “comportar em uso”. 
 
26)E COMO RESOLVER ISTO? 
 



 27)Para quem crê: Vou confiar na minha capacidade e “rezar” para dar tudo 
certo! 
 
 
28) Mas para quem é mais receoso/cauteloso temos de ter: 
 
28.1) A utilização de serviços de profissionais especializados para cada sistema; e 
 
28.2)Conforme o caso, até mesmo eventual auditoria do planejamento/projeto. 
 
29) Isto tudo porque é clássica a classificação de vícios quanto à causa, em que 
temos defeitos de: 
 
a) concepção (projeto defeituoso); 
b) produção (construção mal executada);  e/ou 
c) de informação ou comercialização (informação insuficiente ou inadequada – 
publicidade). 



 
 
 
30) O que exige, mesmo no contexto da Nbr, cuidados quanto: 
 
 
30.1)à realização das escolhas mencionadas no início (tipo de produto e de 
desempenho que eu quero realizar e vender);  
 
30.2)à veiculação de informações adequadas para o comprador quanto estas 
características do produto imobiliário (de seu desempenho, vida útil de projeto e 
garantias), com o necessário detalhamento dos diferentes sistemas, do modo de 
uso e da manutenção preventiva. 
 
31) A importância, enfim, de se ter um bom projeto, um correto Manual de 
Proprietário, adequada publicidade e cuidadosa elaboração dos outros documentos  
de comercialização (por exemplo, memoriais descritivos e contratos) para formalizar 
a transferência das informações necessárias a que se tenha maior consciência, de 
lado a lado, sobre direitos e obrigações diminuindo desentendimentos ou, pelo 
menos definindo previamente critérios que irão ajudar a solucionar conflitos. 



É o que se espera extrair, na prática da NBR 
15.575 

Obrigado! 
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