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RESUMO
Os revestimentos cerâmicos de fachadas em edifícios têm como finalidades
preponderantes não só as propriedades de durabilidade e baixo custo de manutenção, como também os aspectos relacionados à estética do conjunto arquitetônico e
sua valorização. As patologias nesse tipo de revestimento têm origens diversas sendo mais comumente encontradas aquelas surgidas por vícios ou deficiências durante
a execução da obra ou até, em alguns casos, por insuficiência de dados e orientações nos projetos. Algumas das patologias se manifestam por vários motivos e se
acentuam por falta de manutenção, provocando o encurtamento da expectativa de
vida útil da edificação, e consequente desvalorização. As patologias nem sempre
surgem num primeiro momento, mas tempos depois da entrega da obra e ocupação
por seus moradores, proprietários e inquilinos. A ocorrência de patologias e suas
causas exigem que o profissional de engenharia realize vistoria “in loco”, estude as
ocorrências, verifique a necessidade de ensaios laboratoriais e, após análise dos
resultados, elabore laudos técnicos, bem fundamentados, objetivando o esclarecimento e solução de divergências entre as partes envolvidas, podendo se constituir
de instruções reparatórias, ou de material para instrução de processos judiciais. A
apuração das suas origens e responsabilidades para reparos acabam por provocar
discussões que invariavelmente originam processos judiciais, que, para serem julgados, requerem embasamento científico específico, fora do alcance do conhecimento
técnico dos juízes. Peritos judiciais passam a ser requisitados, assim como suas perícias passam a integrar os processos ilustrando e esclarecendo fidedignamente as
origens das patologias verificadas. Prevê a legislação que o trabalho dos peritos
nomeados pelos juízes possa ser acompanhado por assistentes técnicos indicados
pelas partes, não necessariamente com formação de peritos judiciais, denominados
estes de assistentes técnicos. De acordo com as normas do IBAPE, os assistentes
técnicos têm que ser filiados ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(CREA). A lei do código de Processo Civil é omissa quanto a esse ponto. A Lei 5294
do sistema Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura / Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CONFEA/CREA) diz que pareceres são função de engenheiro. Os procedimentos e Normas, às quais os peritos estão submetidos no seu
trabalho, são abrangentes, sendo impossível dissociá-los ou particularizá-los, como
determina a própria legislação encontrada no Código de Processo Civil, inserido co-

mo anexo. Sendo assim, busca-se com este trabalho reunir elementos técnicos que
permitam melhor entendimento da origem das patologias dos revestimentos cerâmicos de fachadas (RCF), trazendo à tona alguns conceitos ilustrativos sobre peritos,
perícias e legislação relacionada que certamente auxiliarão no trabalho dos peritos e
assistentes técnicos envolvidos com a pesquisa de origens e responsabilidades, diante dos impasses originários de demandas judiciais. Contemplam-se também ao
longo da exposição, conceitos e procedimentos tecnicamente desejáveis para melhor orientar na identificação de patologias e suas origens. Como exemplo prático,
anexa-se ao final do presente trabalho, um laudo pericial elaborado pelo próprio autor sobre as patologias encontradas na fachada de um prédio residencial na cidade
de São Paulo, cujo processo teve como sentença a determinação da substituição
integral do revestimento cerâmico da fachada (RCF), acolhendo integralmente as
conclusões técnicas apontadas no laudo judicial.

Palavras Chave: Revestimento cerâmico de fachadas (RCF), patologias, laudos
periciais

ABSTRACT
Contributing to Expertise in Engineering Pathologies Identification in Ceramic Coating of Facades
The ceramic tile facades on buildings have purposes as prevalent not only the
properties of durability and low cost of maintenance, as well as the aesthetic aspects
of the architectural and recovery. The pathologies that type of coating have different
origins were more commonly found those defects or deficiencies encountered by during the execution of the work or even, in some cases, due to insufficient data and
guidance on projects. Some of the diseases manifest themselves for many reasons
and are accentuated by lack of maintenance, causing shortening of life expectancy of
the building, and consequent devaluation. The diseases do not always come at first,
but time after delivery of the work and occupation by its residents, landlords and tenants. The occurrence of diseases and their causes requires the professional engineering survey perform "in situ" study the occurrences, verify the need for laboratory
tests and after analyzing the results, develop their technical reports, well reasoned,
with a view to clarifying and resolution of disagreements between the parties involved, and may even constitute a material for instruction lawsuits. The calculation of
its origins and responsibilities for repairs end up provoking discussions that invariably
originate lawsuits that are judged to require specific scientific basis, outside the
scope of expertise of judges. Legal experts are now required, as well as their skills
become part of the process illustrating and explaining the origins of diseases reliably
verified. Legislation provides that the work of experts appointed by judges to be accompanied by technical assistants appointed by the parties, not necessarily trained
legal expert, called these technical assistants. The procedures and standards that
are subject experts in their work, are comprehensive, and it is impossible to dissociate them or particularizing them, as the law itself determines found in the Code of
Civil Procedure, included as an attachment. Therefore, we seek to work with this
meet technical elements that enable better understanding of the origin of the pathologies of ceramic tile facades, bringing forth some illustrative concepts on experts,
expertise and related legislation which certainly assist in the work of experts and TAs
involved with research backgrounds and responsibilities, faced with dilemmas originating in lawsuits.

Guests also throughout the exhibition, concepts and procedures technically desirable to better guide in identifying pathologies and their origins. As a practical example, attached to the end of this study, an expert report prepared by the author
about the pathologies found in the facade of a residential building in the city of São
Paulo, whose process was to determine the sentence full replacement of the ceramic
coating facade, fully accepting the conclusions outlined in the report judicial techniques.
Keywords: Ceramic coating of facades, pathologies, expert reports

Lista de ilustrações
Figura 1

Exemplo de fachada com revestimento cerâmico

19

Figura 2

Exemplo de placa cerâmica

20

Figura 3

Exemplo de camadas básicas do revestimento cerâmico de fachada
(RCF)

22

Figura 4

Exemplo de base de alvenaria

23

Figura 5

Exemplo de execução de substrato

24

Figura 6

Exemplo de chapisco sobre a base

25

Figura 7

Exemplo de emboço

26

Figura 8

NBR 13.755/97 – Acabamento das juntas de movimentação ou dessolidarização com material de enchimento selante

27

Figura 9

Exemplo de aplicação de rejunte

29

Figura 10

Exemplo de detalhamento no projeto

30

Figura 11

Exemplo de preparação para ensaio de teste de aderência

31

Figura 12

Exemplo de possibilidade de patologia futura

33

Figura 13

Exemplo de trinca

34

Figura 14

Exemplo de eflorescência

35

Figura 15

Exemplo de gretamento

36

Figura 16

Exemplo de patologias das juntas

37

Lista de abreviaturas e siglas
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ART

Anotação de Responsabilidade Técnica

CC

Código Civil

CCB

Centro Cerâmico do Brasil

CDC

Código de Proteção e Defesa do Consumidor

CPC

Código de Processo Civil

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura
CREA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

EPU

Expansão Por Umidade

IBAPE

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia

MPa

Mega Pascal

NBR

Código do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (SNMNQI) para Norma Brasileira Registrada

RCF

Revestimento Cerâmico de Fachadas

SNMNQI Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

Sumário
1

INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 15

1.1

Objetivo ................................................................................................................. 15

1.2

Justificativa ............................................................................................................ 16

2

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO ................................. 17

3

REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE FACHADAS (RCF)..................................... 18

3.1

Placas cerâmicas................................................................................................... 19

3.2

Projetos e seus dados essenciais .......................................................................... 20

3.3

Execução da base ................................................................................................. 22

3.4

O substrato ............................................................................................................ 23

3.4.1

Chapisco ............................................................................................................... 24

3.4.2

Emboço ................................................................................................................. 25

3.5

Execução do revestimento cerâmico ..................................................................... 26

3.6

Juntas .................................................................................................................... 27

3.6.1

Materiais para rejuntamento .................................................................................. 28

4

PATOLOGIAS DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE FACHADAS (RCF) .... 29

4.1

Patologias relacionadas ao projeto ........................................................................ 29

4.2

Da limpeza do substrato ........................................................................................ 30

4.3

De execução da base ............................................................................................ 31

4.4

Do chapisco ........................................................................................................... 31

4.5

Descolamento ou destacamento............................................................................ 31

4.6

Fissuras e trincas................................................................................................... 33

4.7

Eflorescência ......................................................................................................... 35

4.8

Gretamento............................................................................................................ 35

4.9

Patologias das juntas............................................................................................. 36

4.9.1

Patologias das juntas de assentamento................................................................. 36

4.9.2

Patologias das juntas de movimentação ................................................................ 36

4.9.3

Patologias das juntas de dessolidarização ............................................................ 37

4.10

Dsagregações do rejuntamento ............................................................................. 37

4.11

Manchas por fungos e bolor .................................................................................. 38

5

LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO E PERÍCIAS JUDICIAIS ......................... 39

5.1

Conceitos .............................................................................................................. 39

5.2

Laudo técnico e laudo pericial ............................................................................... 39

5.2.1

A perícia ................................................................................................................ 39

5.2.2

Tipos de perícias ................................................................................................... 40

5.3

O perito.................................................................................................................. 40

5.3.1

O trabalho do perito ............................................................................................... 40

5.3.2

Fontes de informação ............................................................................................ 40

6

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS .. 41

6.1

Autos do processo judicial ..................................................................................... 41

6.2

Outras nomeações contidas nos autos .................................................................. 41

6.3

A Vistoria ............................................................................................................... 41

6.3.1

Ferramentas .......................................................................................................... 42

6.4

As entrevistas ........................................................................................................ 43

6.5

O laudo .................................................................................................................. 43

7

CONCLUSÕES ..................................................................................................... 44

8

SUGESTÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DESTE TRABALHO ......................... 46

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 47
ANEXO 1 – Código de Processo Civil – transcrição de artigos de interesse .............. 49
ANEXO 2 – Laudo pericial do póprio autor que instruiu processo judicial .................. 56

15

1

INTRODUÇÃO
O uso dos revestimentos cerâmicos de fachadas (RCF) passou a se constituir numa

das opções preferidas, ou mais utilizadas, de acabamento externo das edificações, sendo
largamente adotado pelas grandes construtoras brasileiras.
A opção pela aplicação de placas cerâmicas no acabamento externo das edificações,
por sua larga variedade de cores, formas e tamanhos disponíveis no mercado, permite combinações estéticas que valorizam a edificação, demandando baixo custo de manutenção
pelas suas características de maior durabilidade e resistência às intempéries.
A adoção do revestimento cerâmico passa necessariamente por um cuidadoso planejamento na própria execução do projeto que deve oferecer todas as informações específicas, detalhamento das propriedades dos materiais escolhidos, Normas técnicas pertinentes,
metodologia de assentamento, controles aplicáveis, dimensionamento das juntas de dilatação e integração funcional e estética com os outros componentes da fachada.
A inobservância de um ou mais requisitos necessários ao bom desempenho do revestimento cerâmico contribui para o aparecimento de patologias, que podem produzir indesejáveis controvérsias sobre as gênesis e responsabilidades entre os envolvidos, que, em último caso, deverão providenciar as correções cabíveis.
Tornam-se, então, necessários estudos e avaliações das origens das patologias encontradas, cabendo ao engenheiro a tarefa de identificar suas origens e registrá-las num
laudo técnico capaz de propiciar todos os elementos necessários para esclarecer dúvidas
entre as partes envolvidas, podendo diante de impasses insuperáveis, subsidiar demandas
judiciais.
1.1

Objetivo
Este trabalho tem a finalidade de oferecer subsídios para melhor ilustrar causas e ori-

gens das patologias do revestimento cerâmico de fachadas (RCF), relacionadas às várias
fases da construção, partindo da própria elaboração do projeto, com vistas a discutir os elementos essenciais à elaboração de laudos periciais de engenharia, de modo que registrem
informações necessárias e suficientes capazes de elucidar dúvidas quanto às causas das
patologias identificadas, independentemente da fase construtiva em que a edificação se
encontra, ou se já entregue aos seus proprietários.
A fundamentação técnica apresentada de modo objetivo com que os laudos periciais
devem ser redigidos e ilustrados permite a identificação de responsabilidades para que medidas corretivas sejam adotadas em comum acordo entre as partes envolvidas.
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Entretanto, em casos extremos, não havendo entendimento prévio entre as partes interessadas, esses laudos também servirão para integrar demandas judiciais, constituindo-se
de material capaz de subsidiar o trabalho dos engenheiros peritos indicados pelos juízes,
que redigirão seus laudos técnicos formatados seguindo Normas jurídicas específicas, ilustrado nesse trabalho em seu anexo 2 – perícia elaborada pelo autor.
1.2

Justificativa
A crescente escolha dos revestimentos cerâmicos de fachadas (RCF), que conferem à

edificação baixo custo de manutenção e longa vida útil associados aos requisitos estéticos e
arquitetônicos que valorizam o imóvel, tem sido quase que uma constante entre as principais construtoras da atualidade.
Usufruir de tais benefícios implica no cumprimento de exigências técnicas implícitas
em cada etapa de execução dos projetos de novas edificações ou adaptações às já existentes, cujos revestimentos devam ser substituídos pelos revestimentos cerâmicos de fachadas
(RCF).
Entretanto, a escolha e especificação do revestimento cerâmico de fachadas (RCF)
dependem de conceitos mais modernos relacionados à própria elaboração do projeto, qualidade dos materiais especificados, treinamento específico da mão de obra e inspeções da
qualidade.
Falhas ou omissões dos requisitos necessários e suficientes à sua boa aplicação fazem surgir diversas patologias que serão apresentadas e discutidas ao longo deste trabalho,
relacionando-as com foco na elaboração de laudos periciais de engenharia que possam
subsidiar o entendimento entre as partes envolvidas.
Em casos extremos integrarão demandas judiciais, cabendo aos peritos constituídos
nos autos, ratificar ou retificar total ou parcial as conclusões apresentadas, formatando seus
laudos segundo definições legais do Código Civil Brasileiro e do Código de Processo Civil.
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2

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
Para se abordarem as patologias em revestimentos cerâmicos de fachadas (RCF) de-

ve-se relacioná-las aos dados essenciais prévios à sua aplicação.
A constatação de patologias, dependendo de sua gravidade, pode exigir um estudo
técnico específico, cujo resultado é formalizado em laudos periciais de engenharia que registrem e ilustrem adequadamente suas origens.
O desenvolvimento deste trabalho contempla primeiramente os requisitos básicos,
prévios e essenciais à aplicação dos revestimentos cerâmicos de fachadas (RCF), a partir
dos dados integrantes do projeto, preparação da superfície e aplicação da argamassa que
se constitui do seu substrato, especificações técnicas das cerâmicas escolhidas, metodologia de aplicação e manutenção periódica requerida.
A seguir serão apresentadas, discutidas e ilustradas as patologias advindas dos vícios
encontrados em cada uma das etapas relacionadas com sua escolha, aplicação e manutenção dos revestimentos cerâmicos de fachadas (RCF).
Em seguida serão abordados conceitos gerais e legislação pertinente à elaboração de
laudos e perícia de engenharia, incluindo aspectos relacionados com o planejamento do
trabalho, visitas, anotações, documentação fotográfica e apresentação das conclusões finais
sob o enfoque técnico e legal, com a inclusão, em anexo, da partes da legislação pertinente.
Completará este trabalho a inclusão de um laudo pericial do próprio autor, que integrou demanda judicial, tendo sido acatado e encontra-se atualmente em fase final de execução das correções apontadas.
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3

REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE FACHADAS (RCF)
A NBR 13.816 (ABNT, 1997a) conceitua o revestimento cerâmico independente da

camada de regularização para sua aplicação, podendo ser deduzido que a camada de regularização pode não fazer parte do revestimento.
Sendo assim, pode-se entender que quando as placas cerâmicas são assentadas diretamente sobre a base, inexiste camada de regularização, ou quando ela existir, seu projeto
deve conter todas as instruções e especificações adequadas para oferecer as propriedades
requeridas ao assentamento das placas cerâmicas conferindo-lhes as características finais
inerentes pelo projeto.
Deste modo, antes que se especifique um revestimento cerâmico, torna-se imprescindível abordar todas as fases que precedem sua aplicação, a partir das definições convenientemente descritas em projeto, abrangendo todos os parâmetros envolvidos para sua execução e performance ao longo de sua vida útil.
A NBR 13755 (ABNT, 1997) define os procedimentos a serem obedecidos para revestimentos de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante.
Convém destacar que esta norma define a aplicação de placas cerâmicas de até 400
2

cm e espessura de até 15 mm, mais comuns na atualidade, em que se verificam as patologias a serem discutidas neste trabalho.
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Figura 1: Exemplo de fachada com revestimento cerâmico

Fonte: Foto do próprio autor
3.1

Placas cerâmicas
A NBR 13.816 (ABNT 1997) define as placas cerâmicas para revestimento como sen-

do material composto de argila e outras matérias-primas inorgânicas, geralmente utilizadas
para revestir pisos e paredes, sendo conformadas por extrusão ou por prensagem, podendo
também ser conformadas por outros processos. Após secagem e queima a temperatura de
sinterização, na qual começa a formação de fases vítreas, adquirem propriedades físicas,
mecânicas e químicas superiores às dos blocos e telhas.
Já a NBR 13.817 (ABNT 1997) classifica as placas cerâmicas para revestimento, objetivando promover a especificação correta para seu uso. Constituindo-se, esta Norma, como
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ferramenta essencial para que o revestimento seja escolhido segundo as expectativas de
desempenho.
A aplicação das placas cerâmicas deve estar cercada de cuidados que considerem as
condições climáticas do dia e horário do revestimento, sendo imprescindível obedecer a
todas as recomendações do fabricante do elemento colante e previamente definido em projeto, de modo que sua hidratação e área de aplicação sejam respeitadas.
Figura 2: Exemplo de placa cerâmica

Fonte: Universidade Federal do Rio grande do Sul
3.2

Projetos e seus dados essenciais
Os profissionais envolvidos com a elaboração dos projetos, antes de tudo devem ter

bom conhecimento sobre o comportamento dos componentes envolvidos com a aplicação
do revestimento cerâmico de fachadas (RCF), notadamente vinculados à região geográfica,
climáticas e agentes poluentes dispersos na atmosfera em que se localiza ou se localizará a
edificação.
Entende-se que um projeto completo não se limita apenas à determinação do tipo de
revestimento e sua aplicação, mas engloba a especificação de todos os materiais envolvidos, fatores geométricos, juntas (inclusive de dilatação), pré-moldados, reforços, acabamentos de cada etapa intermediária, procedimentos de execução e controle, diretrizes para manutenção, que permitirão otimizar o desempenho do revestimento cerâmico especificado.
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Integram os projetos dados referentes às condições climáticas – insolação, umidade
relativa do ar, índices pluviométricos, gradiente térmico, ventos predominantes e agentes
poluentes dispersos na atmosfera.
Completam os projetos os aspectos arquitetônicos que harmonizam o conjunto da fachada e expectativa de vida útil.
É recomendável que o projetista do revestimento obtenha subsídios técnicos do projetista da estrutura buscando incorporar em seu projeto elementos que permitam prevenir a
ocorrência de patologias advindas das movimentações e acomodações estruturais.
Muitas vezes não são encontradas nos projetos orientações sobre a execução de corpos de prova e treinamento básico da mão de obra envolvida na aplicação dos revestimentos escolhidos e definidos previamente.
Os resultados dos testes prévios permitem avaliar e definir todos os parâmetros envolvidos na expectativa de comportamento dos revestimentos diante do levantamento da estrutura e fechamento da alvenaria de vedação a ser revestida.
É notório que o custo desses cuidados é significativamente pequeno se comparado
com os custos advindos da perda de materiais ou até de futuras ações corretivas, que dependendo da gravidade podem originar demandas judiciais.
Esta talvez seja uma das maiores dificuldades do perito, visto que, ao elaborar seu
laudo, dificilmente terá acesso ao projeto da fachada.
Entretanto, como veremos mais adiante, há patologias que se relacionam diretamente
à ausência de dados essenciais dos projetos.
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Figura 3: Exemplo de camadas básicas do revestimento cerâmico da fachada (RCF)

Fonte: Centro Cerâmico do Brasil

3.3

Execução da base
Nas edificações de estrutura convencional a base é composta de elementos estrutu-

rais (pilares, vigas, reforços...) e alvenaria de fechamento (blocos de concreto, cerâmico e
outros).
A execução da base deve receber atenção especial quanto ao alinhamento de seus
elementos de modo que a camada de regularização, ou emboço, não exceda, em média,
25mm de espessura, conforme recomendação encontrada em diversas fontes de referência.
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Figura 4: Exemplo de base de alvenaria

Fonte: Congesa

A aplicação e desempenho dos revestimentos cerâmicos são influenciados pela capacidade de absorção de água da base, visto que poderá afetar a aplicação do chapisco e
emboço que perdem parte da água para o meio ambiente e para a própria base.
3.4

O substrato
Define-se o substrato como sendo composto de chapisco e emboço.
É a superfície que receberá as demais camadas que compõem o revestimento.

24

Figura 5: Exemplo de execução de substrato

Fonte: Comunidade da Construção

3.4.1

Chapisco
A principal finalidade do chapisco é aumentar a rugosidade da base objetivando me-

lhorar a aderência do revestimento (emboço).
A NBR 13.755 (ABNT, 1996b) recomenda traço de 1:3 em volume de cimento e areia
grossa lavada tendo a mistura consistência fluida.
Sua aplicação pode ser manual ou mecanizada e dependendo da natureza da superfície onde será aplicado, o chapisco poderá receber outros componentes para que suas propriedades sejam garantidas.
O chapisco funciona também como ponte de ligação entre o emboço e a base, funcionando como regularização higroscópica, objetivando prevenir a ocorrência de patologias
relacionadas à absorção de água por capilaridade.
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Figura 6: Exemplo de chapisco sobre a base

Fonte: PDG
3.4.2

Emboço
Define-se como sendo a camada de regularização aplicada sobre a base para regula-

rizar e definir o plano vertical que dará a sustentação à camada seguinte, ou seja: o revestimento cerâmico propriamente dito.
A NBR 13.755 (ABNT, 1996b) recomenda um traço 1:0,5:5 a 1:2:8 em volumes de cimento, cal hidratada e areia média úmida, respectivamente.
Em diversas fontes de referência encontra-se a recomendação de que o emboço deva
possuir espessura média de 25mm, não excedendo 30mm máximos.
Antes de se passar para a etapa seguinte, o emboço deve estar concluído há pelo
menos 14 dias, sendo também encontradas recomendações, de que o tempo ideal é de 30
dias entre o seu término e o início do assentamento do revestimento cerâmico.
Justifica esse tempo a necessidade de diminuir os riscos de descolamentos devido à
movimentação da base do assentamento em função da retração hidráulica do emboço, que
gera tensões superficiais muitas vezes superiores ao suportável pelo conjunto argamassa
colante e cerâmica.
O emboço deve atender às recomendações de resistência e aderência definidas na
Norma NBR 13.749 (ABNT, 1996).
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Figura 7: Exemplo de emboço

Fonte: Comunidade da Construção
3.5

Execução do Revestimento Cerâmico
É importante observar o que determina a NBR 13.755 (ABNT, 1996b), no tocante à

execução de revestimentos com placas cerâmicas, cujo início só pode ser após a conclusão
das seguintes etapas da construção: revestimentos de tetos, fixação de caixilhos, execução
das impermeabilizações, instalação das tubulações e ensaios de estanqueidade nas tubulações hidráulicas e sanitárias.
O emboço esteja concluído sobre alvenaria chapiscada, sendo que o seu tempo mínimo recomendado para cura é de 14 dias, sendo que o ideal é de 28 dias.
Se observado o período ideal, reduz-se consideravelmente a patologia de descolamentos por retração hidráulica.
Um detalhe importante no assentamento de placas cerâmicas com dimensões superiores a 20 x 20 cm é a aplicação da argamassa também no seu tardoz.
Antes do assentamento das placas cerâmicas define-se o posicionamento das juntas
de movimentação e de dessolidarização.
Recomenda a NBR 13.755 (ABNT, 1996b) que as juntas horizontais sejam espaçadas
a cada 3 metros ou a cada pé direito, na região de encunhamento da alvenaria, sendo que
as juntas verticais, espaçadas a cada 6 m.

27

Estes detalhes de posicionamento das juntas também devem estar contidos no projeto
de revestimento cerâmico de fachada ( RCF) este que deverá estar perfeitamente
Desnecessário ressaltar que o desempenho de todo o sistema está vinculado ao treinamento e qualificação da mão de obra, especificações dos materiais empregados, técnicas
de aplicação e acompanhamento da execução.
3.6

Juntas
São os elementos que atuam no revestimento com vistas a absorver as tensões que

ocorrem na edificação, oriundas das variações térmicas ou acomodações estruturais, para
preservar a integridade dos revestimentos.
O dimensionamento das juntas deve ser parte integrante do projeto de revestimento,
podendo ser usados como selante, materiais flexíveis à base de poliuretano, silicone ou polissulfetos.
A NBR 13.755 (ABNT 1997) recomenda a execução de juntas no perímetro da área
revestida, nas mudanças de direção do plano de revestimento e na mudança dos materiais
que compõem as estrutura portante, nos cantos verticais e no encontro do revestimento cerâmico com outros tipos de revestimentos.
Cuidado especial deve também ser tomado pelo projetista quando da correta especificação das juntas nas regiões do ático e primeiro pavimento, suscetíveis a maiores tensões,
assim como nas platibandas.
Figura 8: Acabamento das juntas de movimentação ou dessolidarização com material
de enchimento selante.

Fonte: NBR 13.755/97
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3.6.1

Materiais para rejuntamento
Cada tipo e finalidade de junta exige um tipo específico de argamassa para que sejam

atingidas as características especificadas no projeto, citando-se propriedades de flexibilidade, dureza, retenção de água e detalhes arquitetônicos de coloração e textura, inclusive
facilidade de manutenção e limpeza.
O projetista deve atentar para a harmonização das propriedades dos diversos materiais, visto estarem disponíveis no mercado diferentes compostos à base de cimento portland,
poliuretano, silicone ou resinas e compostos a base de látex.

Figura 9. Exemplo de aplicação de rejunte

Fonte: Consultoria e Análise
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4

PATOLOGIAS DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE FACHADAS (RCF)
A ocorrência de patologias nos revestimentos cerâmicos está diretamente relacionada

com a inobservância de um ou mais pré-requisitos que antecedem sua aplicação ou manutenção periódica, organizadas a seguir, de acordo com as etapas construtivas das novas
edificações ou adaptações nas já existentes.
4.1

Patologias relacionadas ao projeto
Uma das maiores dificuldades do perito é relacionar as patologias encontradas com

eventuais omissões no projeto ou na própria execução do revestimento.
Entretanto, a sucessão de ocorrências patológicas está vinculada à ausência de instruções específicas nos projetos, tais como testes de qualidade na recepção dos materiais
na obra e nas fases intermediárias de execução, ou até enganos na especificação das placas cerâmicas, diante das condições climatológicas às quais a edificação estará submetida.
Ainda que o projeto esteja completo, há necessidade do cumprimento das recomendações de execução e treinamento da mão de obra envolvida que, como mencionado anteriormente, têm custo significativamente pequeno diante do desperdício de materiais e recuperações das fachadas.
Os projetistas são solidários na responsabilidade com o construtor e a sua responsabilidade se prorroga além da entrega da obra.
O art. 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que o fabricante, o produtor e o construtor respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto.
Entretanto, tem-se verificado na prática que as demandas judiciais geralmente recaem
sobre o construtor.
Registre-se que um dos mais importantes conceitos para boa execução de qualquer
obra, não só de engenharia, é: “FAZER CERTO JÁ NA PRIMEIRA VEZ”.
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Figura 10: Exemplo de detalhamento no projeto

Fonte: Revista Téchne
4.2

Da limpeza do substrato
Como o próprio título sugere é de fundamental importância a remoção de pontas de

ferro, fuligem e desmoldantes utilizados na execução da estrutura.
A NBR 7.200 (ABNT, 1998) define que para a aplicação da camada de argamassa o
substrato deverá estar isento de partículas soltas, inclusive de resíduos de argamassas oriundas de outras intercorrências, podendo ser removidas com o auxílio de lixas ou escovas.
A verificação da ocorrência de patologia relacionada à deficiência da limpeza do substrato é constatada pelo teste de aderência, como determinado pela Norma NBR 13.528
(ABNT 2010).
O ensaio de arrancamento que permite a determinação da resistência de aderência à
tração, de doze corpos de prova, determina que pelo menos quatro deles devem apresentar
resultados iguais ou superiores a 0,30 MPa.
Feitos os testes, os corpos de prova mostrarão que o rompimento ficou entre o chapisco e a estrutura, evidenciando a deficiência da limpeza do substrato.
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Figura 11: Exemplo de preparação para ensaio de teste de aderência

Fonte Centro de Tecnologia de Edificações
4.3

De execução da base
As interfaces cerâmicas e/ou blocos com a estrutura (concreto) devem ser objeto de

cuidado especial, visto que a diferença de dilatação térmica pode provocar ruptura entre os
diferentes materiais ensejando em patologias no revestimento cerâmico.
Usualmente esta patologia é evidenciada por trincas, como em tantas outras. Um teste
destrutivo de remoção do revestimento cerâmico mostrará que os materiais estão descolados, ou não aderidos.
4.4

Do chapisco
Na inspeção visual em fachadas sem o revestimento cerâmico esta patologia é facil-

mente identificada pela demarcação dos elementos de vedação, indicativa da ausência de
chapisco, também conhecida popularmente como “filmagem dos blocos”.
Identifica-se a ausência de chapisco no revestimento cerâmico, quando a superfície da
base aparecer limpa, após o destacamento do revestimento.
4.5

Descolamento ou destacamento
Caracterizam-se pela perda de aderência das placas cerâmicas que pode ocorrer tan-

to entre o substrato e a argamassa colante, como entre a argamassa colante e a placa cerâmica.
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Quando ocorre entre a base e a argamassa colante, esta patologia é identificada pela
presença da argamassa colante aderida na cerâmica, indicando que houve falta de limpeza
do substrato ou aplicação inadequada da argamassa colante.
A patologia que identifica o descolamento entre a argamassa colante e a cerâmica é a
ausência da argamassa colante na cerâmica, ou tempo em aberto, ou seja: demora após a
aplicação da argamassa colante e o revestimento..
Sua causa está principalmente relacionada com a insuficiência de pressão na cerâmica quando da sua aplicação, pressão essa necessária para que a argamassa colante se
espalhe e ocupe em toda a superfície da cerâmica.
Antes de ocorrer o desprendimento da cerâmica, esta patologia pode ser identificada
pelo som cavo obtido pela percussão de qualquer ponta metálica, ou outra ferramenta utilizada com a mesma finalidade.
Pode ocorrer também o descolamento não uniforme, encontrando-se nas placas, evidências simultâneas das características mencionadas. Esta patologia sugere que sejam
feitos ensaios em laboratório para verificar expansão por umidade (EPU) e absorção d’água
NBR 13.818 (ABNT 1997), que quando constatada a não conformidade, a cerâmica estará
reprovada para aplicação em fachadas.
Obviamente, recomenda o bom senso que se execute previamente ensaio amostral
antes da aplicação das placas cerâmicas, como método preventivo destas ocorrências patológicas.
A identificação pontual do descolamento e, sendo descartadas as ocorrências descritas neste tópico, sugere a imperícia ou negligência da mão de obra na execução, ou controle dos serviços.
Muitas vezes, em decorrência dos cronogramas de execução das obras, aplica-se o
revestimento sobre o substrato saturado após chuvas ou sob sol forte, pela aplicação da
argamassa colante em áreas extensas, em clara demonstração de negligência que ensejará
o surgimento de patologias futuras.
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Figura 12: Possibilidade de patologia futura

Fonte: Consultoria e Análise
Nesta ilustração pode-se entender que o cronograma de execução está apertado, visto
que a execução da fachada foi dividida em duas etapas, sendo que a parte inferior já está
revestida e a superior ainda não recebeu o chapisco, podendo ocasionar descolamento ou
destacamento de cerâmicas da fachada.
4.6

Fissuras e trincas
Conceitualmente as trincas são iguais ou superiores a 1mm, enquanto as fissuras tem

dimensões inferiores.
Ao perito cabe possuir dentre outras ferramentas e equipamentos, o fissurômetro que
é uma régua que permite obter facilmente a dimensão da abertura, permitindo-lhe utilizar a
nomenclatura correta, quando da elaboração do laudo.
Devido ao surgimento de esforços mecânicos que tencionam o revestimento, num primeiro momento surgirão nas placas cerâmicas fissuras que, dependendo da intensidade de
tais esforços, podem evoluir para trincas ou aberturas maiores – fendas e brechas – que já
evidenciam outras patologias de maior gravidade, não relacionadas aos revestimentos propriamente ditos.
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As fissuras comumente aparecem entre as placas cerâmicas, ou seja: nos rejuntes,
por se tratarem de material mais frágil.
Relacionadas a elas pode-se citar: aplicação do rejunte sem o devido cuidado de limpeza da região, cura deficitária, ou até mesmo por agentes externos agressivos, incluindo-se
elementos químicos utilizados na lavagem da fachada.
Outra causa desta patologia pode ser relacionada ao uso inadequado do material do
rejunte, com inversão de finalidade – para junta fina em lugar de junta larga.
Também o excesso de água na preparação do material de rejuntamento provocará a
fissuração.
Ainda registra-se a retração excessiva do substrato e a fissuração do rejunte por ciclos
higrotérmicos.
As trincas podem ocorrer primeiramente por deficiência da placa cerâmica ou por evolução das fissuras que, como já mencionado, podem também identificar ocorrências mais
graves.
Figura 13: Exemplo de trinca

Fonte: Thomaz, E. Trincas em Edifícios, 11ª Edição - pág. 152
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4.7

Eflorescências
Caracterizam-se pelo aparecimento de deposições salinas sobre a superfície do reves-

timento cerâmico, podendo se apresentar como crosta dura não solúvel em água ou pulverulenta.
Originam-se pela dissolução de sais que podem estar contidos nas argamassas, nas
próprias placas cerâmicas ou em agentes externos, sendo que seu transporte se dá por
meio da água percolando através de porosidades existentes nos materiais. O aumento da
concentração desses sais na solução aquosa pode gerar sua cristalização e deposição característica da eflorescência.
Seu aparecimento não identifica, necessariamente, sua origem, visto estar relacionada
à fonte de água que transporta esses sais, geralmente afastada da ocorrência do fenômeno.
Figura 14: Exemplo de eflorescência

Fonte: foto do próprio autor
4.8

Gretamento
Esta patologia é decorrente de defeito de fabricação da própria placa cerâmica.
Caracteriza-se pelo surgimento de fissuras na superfície esmaltada da placa cerâmica,

tendo uma aparência craquelada.
Esta patologia só pode ser corrigida pela substituição das placas cerâmicas.
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A expansão por umidade também pode dar origem ao gretamento, por introduzir tensões na camada esmaltada que se constitui de material menos flexível, obviamente a reparação desta patologia também se dá pela substituição total do revestimento cerâmico.
Figura 15: Exemplo de Gretamento

Fonte: Tecla Tec.
4.9

Patologias das juntas
Todas as patologias encontradas nas juntas basicamente são de ordem secundária,

porém se não corrigidas poderão ocasionar interferências com os revestimentos cerâmicos.
A norma ABNT NBR 13.755 (1997) define critérios específicos quanto à localização e
utilização destas juntas.
4.9.1

Patologias das juntas de assentamento
Na região das juntas é comum encontrarem-se pequenas trincas ou queda das cerâ-

micas e/ou falhas de rejuntamento pontuais, devido à falta de material de rejuntamento ou
largura insuficiente entre as placas, impedindo as movimentações higroscópicas e térmicas
do revestimento cerâmico.
Pode-se mencionar especificamente a ocorrência da falta de preenchimento da junta
devido ser ela muito estreita, formando uma capa frágil que ao longo do tempo pode se desagregar, patologia esta muito comumente encontrada nos revestimentos com porcelanatos
(fachada), visto perder a trabalhabilidade devido à temperatura ambiente elevada.
4.9.2

Patologias das juntas de movimentação
As juntas de movimentação devem ser projetadas e executadas visando absorver as

tensões originadas por movimentação da estrutura e dos “panos” cerâmicos. Geralmente
simétricas e executadas na região da transição estrutura/alvenaria.
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Segundo a norma ABNT NBR 13755 (1997) as juntas de movimentação horizontais
devem ser utilizadas com o espaçamento entre elas de no máximo a cada 3 metros, ou a
cada pé direito, na região de encunhamento da alvenaria. As juntas de movimentação verticais devem ser utilizadas com espaçamento entre elas de no máximo 6 metros.
4.9.3

Patologias das juntas de dessolidarização
Ao contrário das juntas de movimentação, as juntas de dessolidarização são projeta-

das e executadas nas mudanças de direção, tais como quinas reentrantes e salientes, e na
transição de diferentes revestimentos, com a função de absorver as tensões que surgem
nessas regiões.
Figura 16: Exemplo de patologia das juntas

Fonte: foto do próprio autor
4.10 Desagregação do rejuntamento
A desagregação do rejuntamento que no longo prazo perderá totalmente sua função,
permitirá ataques de elementos externos ao revestimento da fachada, podendo ser citada a
percolação de água, proliferação de fungos e bolores.
Sob o ponto de vista arquitetônico, o surgimento de manchas nos rejuntes serão mais
notados naqueles de tonalidade mais intensa, sugerindo envelhecimento da edificação e
consequente falta de manutenção.
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4.11 Manchas por fungos e bolor
O bolor ou mofo é uma designação genérica dada a fungos filamentosos que não
formam estruturas semelhantes aos cogumelos.
Eles se proliferam principalmente em lugares úmidos e escuros, cujas condições
permitem rápida expansão das manchas.
Suas formações, geralmente de cores escuras, tem aspecto saliente e poroso e,
durante longos períodos de umidade podem afetar também as demais faces da edificação,
cocentrando-se principalmente nas juntas do revestimento cerâmico.
Esta patologia é comumente tratada como sendo de menor expressão, revelando falta
de manutenção, entretanto pode evidenciar problema mais grave, por exemplo: estrutural,
asociado à corrosão da armadura.
A NBR 5674 (ABNT 2004) estabelece os requisitos necessários à manutenção do
sistema incluindo prevenção da perda de desempenho decorrente da degradação de seu
sistema, elementos, ou componentes.
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5

LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO E PERÍCIAS JUDICIAIS

5.1

Conceitos
O Manual de Procedimentos de ARTs adotados pelos CREAs define:
“Laudo Técnico” – Atividade que consiste em elaborar uma peça escrita, fundamenta-

da, na qual o profissional expõe as observações e estudos efetuados, bem como as respectivas conclusões.
O dicionário Aurélio define:
“Laudo” – Peça escrita, fundamentada, na qual os peritos expõem as observações e
estudos que fizeram e consignam as conclusões da perícia.
“Perícia” – Qualidade do perito; habilidade; destreza; exame ou vistoria de caráter técnico especializado.
“Perito” – Aquele que é prático ou sabedor; aquele que está habilitado para fazer perícias; o nomeado judicialmente para exame ou vistoria.
5.2

Laudo técnico e laudo pericial
Sendo similares as definições apresentadas, diferenciam-se pela referência – laudo

técnico ou laudo pericial.
A diferença básica entre eles, embora tenham a mesma finalidade, é a competência
legal para sua confecção que os diferencia.
Conquanto ambos sejam executados por profissionais habilitados, o responsável pelo
laudo pericial é profissional designado por força de lei – perito oficial – ou nomeado pelo
judiciário para atuar em determinado feito – perito nomeado.
O Laudo técnico é o documento que contém o resultado da vistoria realizada por profissional tecnicamente habilitado, mas que não têm autoridade técnica para atuar como perito oficial ou nomeado, podendo atuar como assistente técnico nas perícias judiciais.
5.2.1

A Perícia
A perícia constitui-se do meio pelo qual os peritos constituídos nos processos judiciais

verificam os fatos relacionados à causa, transmitindo ao juiz o respectivo parecer.
Entretanto, por mais cultos que sejam os juízes, nem sempre estarão em condições de
verificar os fatos contidos nos processos, por lhes faltarem os conhecimentos técnicos ou
científicos especializados, sendo que a necessidade de interpretarem causas e consequên-
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cias lhes impõe a necessidade de se assessorarem de pessoas com conhecimentos técnicos especiais.
Os possuidores de conhecimentos técnicos especiais são chamados peritos, e o parecer fundamentado, por eles emitidos, chama-se perícia.
5.2.2

Tipos de perícias
As perícias podem ser Judiciais e Extrajudiciais.
As perícias Extrajudiciais são as que se fazem fora dos processos, tendo aspecto ami-

gável, sendo encomendadas pelos interessados independentemente de processo judicial,
unilateral ou de comum acordo, para que se esclareçam dúvidas surgidas sobre fatos de
seu interesse. Como exemplo, é comum a realização de perícias extrajudiciais para atestar
o estado de conservação de imóvel a ser locado, para comparações futuras quando do término dos contratos, podendo inclusive, instruir demandas judiciais, se necessárias.
5.3

O perito
Perito, do latim “peritus”, formado do verbo “perior”, significando experimentar, saber

por experiência, é o sujeito ativo da perícia.
Sua atividade é exercida para satisfazer às finalidades da perícia, verificando e relacionando fatos relativos à matéria em que é versado.
5.3.1

O trabalho do perito
O trabalho do perito deve ser objetivo e, independentemente da complexidade técnica

necessária à sua realização, será traduzido e apresentado de modo a propiciar entendimento satisfatório, tanto para o entendimento do juiz, como do leigo, sem que seu trabalho se
torne prolixo ou maçante.
É facultado às partes indicarem assistentes técnicos que acompanharão o trabalho do
perito.
5.3.2

Fontes de informação
O perito empregará no seu trabalho todos os recursos que entender necessários, além

dos seus conhecimentos técnicos, podendo se valer de ilustrações fotográficas, coleta de
material para análises laboratoriais e entrevistas com pessoas que de algum modo possam
estar relacionadas com o objeto da perícia e quesitos formulados a esclarecer.
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6

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PERÍCIAS
Antes da realização da perícia propriamente dita, é recomendável que se trace um

planejamento do trabalho para garantir que todos os requisitos correlacionados estejam clara e ordenadamente identificados, a partir da própria intimação recebida para retirada dos
autos e início dos trabalhos.
6.1

Autos do processo judicial
Definem-se autos como sendo o conjunto de documentos nos quais são registradas

todas as ocorrências que compõem um processo judicial e que permitirão ao magistrado
emitir sua sentença de julgamento..
Com os autos em mãos o perito fará sua leitura anotando concomitantemente em apartado todos os elementos contidos e que devam merecer atenção especial, notadamente
nos quesitos a serem respondidos e formulados pelas partes e pelo próprio juiz.
6.2

Outras nomeações contidas nos autos
O perito deve certificar-se da indicação de assistentes técnicos indicados pelas partes,

a fim de convocá-los para acompanhar seus trabalhos de vistoria, conforme determina o
artigo 431A do mesmo Código.
6.3

A vistoria
Munir-se dos equipamentos e ferramentas necessários a serem utilizados e realizar a

vistoria em data e horário pré-agendados e registrar convenientemente os dados levantados
através de notas e fotografias.
O perito, através de sua experiência e constatação visual, identificará as ocorrências
patológicas encontradas, tais como descolamentos das placas cerâmicas, eflorescências,
dentre outras relacionadas anteriormente no título 4.
Realiza também ensaios de percussão, com ferramenta apropriada para identificar
som cavo indicativo de placas parcialmente soltas.
Pelas constatações e por sua experiência decidirá sobre a necessidade de eventuais
ensaios, providenciando para que as amostras coletadas cheguem aos laboratórios de ensaios e análises, assim como decidirá da necessidade de realizar outras vistorias, para
completar a coleta de dados necessários à elaboração do laudo.
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6.3.1

Ferramentas
Após estudar o processo e anotar além dos quesitos outros dados de importância para

realizar seu trabalho, o perito deve marcar com os assistentes técnicos a data e horário para
a realização da perícia, comparecendo ao local munido de instrumentos que permitam registrar e documentar suas observações:
•

Bloco de notas ou equipamento de informática para anotações;

•

Gravador de voz para facilitar o registro das constatações que serão incluídas nos laudos;

•

Máquina fotográfica, preferencialmente dotada de teleobjetiva, ou máquina digital, com
potente recurso de “zoom” para facilitar os registros fotográficos das áreas distantes, ou
não atendidas por andaimes, cabendo enfatizar que permitem produzir documentos digitalizados para instruir os processos digitais implantados nos nossos tribunais;

•

Lanterna;

•

Lupa;

•

Trena;

•

Espátula;

•

Canivete;

•

Martelo de borracha ou outro instrumento capaz auxiliar na pesquisa e constatação de
som cavo;

•

Trena;

•

Fissurômetro: instrumento de medida que permite classificar descontinuidades dos revestimentos em fissuras, trincas, brechas e fendas;

•

Pincel atômico: para assinalar e demarcar regiões onde serão retirados corpos de prova
para ensaios laboratoriais;

•

Embalagens para corpos de prova quando o próprio perito os retirar;

•

EPIs: óculos de segurança,

•

botina com ponteira de aço, capacete, capa de proteção cinto de segurança, paraquedas
quando a vistoria for feita na obra, ou com o auxílio de balancins e andaimes;

6.4

Entrevistas
Entrevistar partes e/ou empresas e/ou diversas pessoas mencionadas direta ou indire-

tamente no processo, a fim de subsidiar o conteúdo das repostas aos quesitos formulados
pelas partes ou pelo próprio juiz.
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6.5

O laudo
O laudo deve ser redigido com clareza e objetividade, complementado por ilustração

fotográfica e respaldado pelas Normas técnicas aplicáveis.
Concluído o trabalho, o perito entregará o laudo no cartório sob protocolo, devolvendo
simultaneamente os autos do processo, após o que encaminhará cópia do laudo para os
assistentes técnicos, objetivando facilitar sua análise, cujos comentários só poderão constar
dos autos através de petições dos advogados, oferecendo-se, assim, aos assistentes técnicos, um prazo maior para análise do que os dez dias determinados no Art. 433 § único do
Código de Processo Civil (CPC);
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7

CONCLUSÕES
Em conformidade com o próprio objetivo deste trabalho item (1.1), procurou-se apre-

sentar procedimentos capazes de auxiliar na sistematização tanto da realização das perícias
como da redação dos respectivos laudos, numa abordagem ampla envolvendo conhecimentos técnicos de engenharia que permitam o esclarecimento dos quesitos formulados pelas
partes e pelo juiz, diante dos litígios judiciais envolvendo patologias em revestimento cerâmico de fachadas (RCF).
Enfatiza-se a necessidade de cuidadoso estudo dos autos de cada processo, para perfeito entendimento da natureza do litígio, especificamente sob a óptica técnica de engenharia, de modo a compreender a natureza dos quesitos técnicos arguidos pelas partes e pelo
juiz, destacando-se redobrada atenção com a redação dos laudos numa abordagem ampla
que envolve conhecimentos técnicos de engenharia.
Evidencia-se a necessidade de elaboração de planejamento para realização da vistoria, buscando otimizar o trabalho e sincronizar as agendas dos auxiliares técnicos, em atendimento ao artigo 431-A do Código de Processo Civil (CPC).
Resumem-se os aspectos técnicos relevantes da vistoria do revestimento cerâmico de
fachada (RCF), suas patologias, causas e efeitos.
Indicam-se as ferramentas para a execução adequada das vistorias técnicas, incluindo
indícios da necessidade de ensaios laboratoriais, cujos resultados são imprescindíveis para
a determinação inequívoca do nexo causal.
Consubstancia-se a necessidade de obtenção de informações na vistoria, tanto dos
assistentes técnicos quanto das entrevistas, conforme citado do item (6.4), que permitam o
entendimento da ordem cronológica dos eventos que culminaram com as patologias do revestimento cerâmico de fachada (RCF).
Define-se eventual prazo para os assistentes técnicos fornecerem documentos que
possam auxiliar na elucidação, cronologia dos fatos e eventualmente incorporá-los ao laudo
pericial para ampliar o entendimento dos fenômenos patológicos, respaldando os conceitos
técnicos elencados no próprio laudo.
O prazo para execução do laudo é determinado pelo juiz como definido no art. 421 do
Código de Processo Civil (CPC), podendo o perito solicitar ao juiz dilação de prazo, por motivo justificável, art. 432 (CPC).
Ao final, incorpora-se um laudo pericial do próprio autor (Anexo II) como exemplo dos
métodos e conceitos expostos no presente trabalho.
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A definição de responsabilidade jurídica depende muitas vezes da correta aplicação de
conceitos técnicos que embasarão uma sentença judicial, quiçá um acordo, ou outra forma
de manifestação judicial, que permita fazer justiça.
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8

SUGESTÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DESTE TRABALHO
Este trabalho visa contribuir para a perícia de engenharia na identificação de patologi-

as em revestimentos cerâmicos de fachadas (RCF).
Entretanto, o surgimento de novos materiais, notadamente porcelanatos de grandes
dimensões, não tão utilizados na atualidade, sugere-se na medida em que suas patologias
sejam verificadas, a continuação deste trabalho, sempre com vistas ao embasamento dos
trabalhos técnicos das perícias de engenharia.
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ANEXO 1
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
LEI N.º 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973,
Sancionada pelo então presidente da República EMÍLIO G. MÉDICI
(transcrições de interesse)
SEÇÃO III
DAS DESPESAS E DAS MULTAS
Art. 19 - Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as
despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento
desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.
§ 1º - O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.
§ 2º - Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz
determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público.
Art. 33 - Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado;
a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.
Parágrafo único - O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento
dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente a essa remuneração. O
numerário, recolhido em depósito bancário à ordem do juízo e com correção monetária, será
entregue ao perito após a apresentação do laudo, facultada a sua liberação parcial, quando
necessária.28
CAPÍTULO IV
DO JUIZ
SEÇÃO I
DOS PODERES, DOS DEVERES E A RESPONSABILIDADE DO JUIZ
Art. 130 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 138 - Aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição:
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I - ao órgão do Ministério Público, quando não for parte, e, sendo parte, nos casos
previstos nos ns. I a IV do art. 135;
II - ao serventuário de justiça;
III - ao perito;51
IV - ao intérprete.
§ 1º - A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição
fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que Ihe couber falar
nos autos; o juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão da causa,
ouvindo o arguido no prazo de 5 (cinco) dias, facultando a prova quando necessária e julgando o pedido.
§ 2º - Nos tribunais caberá ao relator processar e julgar o incidente.
CAPÍTULO V
DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA
SEÇÃO II
DO PERITO
Art. 145 - Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o
juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.
§ 1º - Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitado o disposto no Capítulo Vl, seção Vll,
deste Código.53
§ 2º - Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar,
mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos.54
§ 3º - Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os
requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz.55
Art. 146 - O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assina a lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do encargo alegando motivo legítimo.
Parágrafo único - A escusa será apresentada dentro de 5 (cinco) dias, contados da intimação ou do impedimento superveniente, sob pena de se reputar renunciado o direito a
alegá-la (art. 423).56

51

Art. 147 - O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá
pelos prejuízos que causar à parte, ficará inabilitado, por 2 (dois) anos, a funcionar em outras perícias e incorrerá na sanção que a lei penal estabelecer.
CAPÍTULO VI
DAS PROVAS
SEÇÃO VII
DA PROVA PERICIAL
Art. 420 - A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único - O juiz indeferirá a perícia quando:
I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III - a verificação for impraticável.
Art. 421 - O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo.249
§ 1º - Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito:
I - indicar o assistente técnico;
II - apresentar quesitos.
§ 2º - Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado.250
Art. 422 - O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que Ihe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da
parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição.251
Art. 423 - O perito pode escusar-se (art. 146), ou ser recusado por impedimento ou
suspeição (art.138, III); ao aceitar a escusa ou julgar procedente a impugnação, o juiz nomeará novo perito.252
Art. 424 - O perito pode ser substituído quando.253
I - carecer de conhecimento técnico ou científico;
II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que Ihe foi assinado.254
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Parágrafo único - No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o
valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.255
Art. 425 - Poderão as partes apresentar, durante a diligência, quesitos suplementares.
Da juntada dos quesitos aos autos dará o escrivão ciência à parte contrária.
Art. 426 - Compete ao juiz:
I - indeferir quesitos impertinentes;
II - formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa.
Art. 427 - O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.256
Art. 428 - Quando a prova tiver de realizar-se por carta, poderá proceder-se à nomeação de perito e indicação de assistentes técnicos no juízo, ao qual se requisitar a perícia.
Art. 429 - Para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos
utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem como
instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças.
Art. 430 - (Revogado pela Lei n.º 8.455, de 24-8-1992.)257
Art. 431 - (Revogado pela Lei n.º 8.455, de 24-8-1992.)258
Art. 431-A - As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados
pelo perito para ter início a produção da prova. 259
Art. 431-B - Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de
um assistente técnico.260
Art. 432 - Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do
prazo, o juiz conceder-lhe-á, por uma vez, prorrogação, segundo o seu prudente arbítrio.
Parágrafo único - (Revogado pela Lei n.º 8.455, de 24-8-1992.)261
Art. 433 - O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 262
Parágrafo Único. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum
de 10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo. 263
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Art. 434 - Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos
dos estabelecimentos oficiais especializados. O juiz autorizará a remessa dos autos, bem
como do material sujeito a exame, ao diretor do estabelecimento.264
Parágrafo único - Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e firma, o
perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições
públicas; na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa, a quem se atribuir a autoria
do documento, lance em folha de papel, por cópia, ou sob ditado, dizeres diferentes, para
fins de comparação.
Art. 435 - A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos.
Parágrafo único - O perito e o assistente técnico só estarão obrigados a prestar os esclarecimentos a que se refere este artigo, quando intimados 5 (cinco) dias antes da audiência.
Art. 436 - O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção
com outros elementos ou fatos provados nos autos.
Art. 437 - O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização
de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida.
Art. 438 - A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.
Art. 439 - A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.
Parágrafo único - A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar
livremente o valor de uma e outra.
SEÇÃO VIII
DA INSPEÇÃO JUDICIAL
Art. 440 - O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato, que interesse à
decisão da causa.
Art. 441 - Ao realizar a inspeção direta, o juiz poderá ser assistido de um ou mais peritos.
Art. 442 - O juiz irá ao local, onde se encontre a pessoa ou coisa, quando:
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I - julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar;
II - a coisa não puder ser apresentada em juízo, sem consideráveis despesas ou graves dificuldades;
III - determinar a reconstituição dos fatos.
Parágrafo único - As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando
esclarecimentos e fazendo observações que reputem de interesse para a causa.
Art. 443 - Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa.265
Parágrafo único - O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia.266
28

Acrescentado pela Lei nº 8.952, de 13.12.94.
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Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.08.92.
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Acrescentado pela Lei nº 7.270, de 10.12.84.

54

Acrescentado pela Lei nº 7.270, de 10.12.84.
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Acrescentado pela Lei nº 7.270, de 10.12.84.
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Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.08.92.

249

Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.08.1992.

250

Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.08.1992.

251

Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.08.1992.

252

Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.08.1992.

253

Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.08.1992.

254

Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.08.1992.

255

Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.08.1992.

256

Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.08.1992.

257

Redação anterior: “Art. 430 O perito e os assistentes técnicos, depois de averigua-

ção individual ou em conjunto, conferenciarão reservadamente e, havendo acordo, lavrarão
laudo unânime.
Parágrafo único. O laudo será escrito pelo perito e assinado por ele e pelos assistentes técnicos.”
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258

Redação anterior: “Art. 431 - Se houver divergência entre o perito e os assistentes

técnicos, cada qual escreverá o laudo em separado, dando as razões em que se fundar.”
259

Acrescentado pela Lei nº 10.358, de 27.12.01.

260

Acrescentado pela Lei nº 10.358, de 27.12.01.

261

Redação anterior: Parágrafo único. O prazo para os assistentes técnicos será o

mesmo do perito.
262

Art. 433 com redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.08.1992.

263

Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 10.358, de 27.12.01.

Redação Anterior
"Parágrafo único - Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação."
264

Art. 434 com redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.94.265 Art. 443 com reda-

ção dada pela Lei nº 5.925, de 01.10.73.
265

Art. 443 com redação dada pela Lei nº 5.925, de 01.10.73.

266

Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 5.925, de 01.10.73.
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ANEXO 2
LAUDO PERICIAL DO PRÓPRIO AUTOR QUE INSTRUIU PROCESSO JUDICIAL
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA XX
VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DE VILA PRUDENTE – SP.

Processo nº
Controle nº

FÁBIO MARTIN, Engenheiro Civil registrado no
CREA sob o nº XXXXXXXXXX, perito judicial nomeado nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizado por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILA PRUDENTE em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO PAULO, em curso perante esse M.M. Juízo e respectivo cartório tendo procedido às diligências e
estudos que se fizeram necessários ao cabal cumprimento da honrosa tarefa que
me foi confiada, vêm mui respeitosamente a presença de V.Exa., apresentar as conclusões a que cheguei por intermédio deste

LAUDO PERICIAL
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Requerente
1.1- O requerente, na sua petição inicial de folhas nº 02/07 dos autos, alegou em
síntese o seguinte:
1.1.1- que, a ré edificou o condomínio autor, em que os autos de conclusão foram
publicados em 06/05/2004 e, após a entrega de tal empreendimento, durante o
transcorrer dos anos, surgiram diversas patologias na edificação;
1.1.2- que, detalhando melhor os tipos de patologias, existem quedas das pastilhas
em panos de fachada, infiltrações nas paredes, garagem e outras anomalias;
1.1.3- que, após saber da existência de patologias no empreendimento retro citado,
a ré executou diversos reparos com o claro intuito de procrastinar a presente ação,
pois, dessa feita, mediante a execução de um laudo técnico, houve a necessidade
de citar a construtora judicialmente;
1.1.4- que o laudo técnico ora juntado nos autos de autoria do Engº fulano de tal,
acabou apontando diversos problemas, em que esses solicitavam urgentes reparos;
dentre tais patologias se podem destacar anomalias graves como, falha de impermeabilização, infiltrações, destacamento de pastilhas cerâmicas na fachada, etc;
1.1.5- que não obstante os problemas existentes nas áreas comuns do condomínio,
algumas unidades autônomas também apresentaram diversas falhas e anomalias,
principalmente nos ambientes de sacada;
1.1.6- que o representante legal da ré, mediante a existência de fax acostado nos
autos, prometeu tomar providências urgentes para solucionar os problemas, porém
nada até o presente momento foi feito.
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Requerido
1.2- O requerido, na sua contestação inicial de folhas nº 190/198 dos autos, discordou em síntese do seguinte:
1.2.1- que o condomínio autor notificou a construtora em abril de 2008, porém a
construtora, já nos idos de agosto de 2007, atendia os reclamos do condomínio,
sendo certo e como comprova o certificado de conclusão de obra;
1.2.2- que decorridos mais de quatro anos de edificação do prédio, não é normal no
entendimento da construtora ré, empreender regular manutenção a conservar a referida edificação;
1.2.3- que se fosse a ré atender tais pretensões dos autores, a cada quatro anos
haveria a necessidade de a construtora reparar os efeitos do uso sem conservação,
pelo condomínio requerente;
1.2.4- que há generalizada confusão na vistoria do signatário contratado pelo condomínio, onde esse último misturou no respectivo laudo técnico de vistoria, defeitos
de construção com falta ou má qualidade na conservação e manutenção do prédio;
1.2.5- que, quanto aos defeitos de construção em sua maioria, esses últimos foram
oportunamente corrigidos em tempo e os outros aventados pelos autores, são por
mera ausência de manutenção;
1.2.6- que a vistoria executada pelo signatário contratado pelo condomínio autor,
apenas limitou-se em registrar ocorrências de má conservação e ausência de manutenção, pois tais acontecimentos são visíveis até para um leigo ou aquele sem qualquer visão técnica do assunto;
1.2.7- que, caso os locais apresentassem os problemas ocorridos nas áreas comuns
e unidades autônomas, por certo os compradores das unidades jamais as adquiririam, ou, no mínimo, exigiriam a pronta colocação desses elementos.
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2. LOCALIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO PERICIADO

O imóvel periciado está situado à Rua Vila Prudente, nº 01 no Bairro do Jardim Avelino na Capital do Estado de São Paulo, onde tal via tem acesso direto para
Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Mello, conforme a descrição do mapa via
satélite.

Condomínio Edifício Residencial
Vila Prudente.
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2.1- MELHORAMENTOS PÚBLICOS

O imóvel em tela é dotado de todos os melhoramentos públicos usuais como
redes de água, esgoto, pavimentação, sarjetas, iluminação pública, telefone público,
rede para TV a cabo e calçamento dos passeios.

2.2- TERRENO

O Condomínio Edifício Residencial Vila Prudente foi erigido sobre um terreno
seco e com solo firme, além de possuir uma geometria regular, porém tal lote está
acima do nível da rua até 3,00m.

2.3- DESCRIÇÃO DO PADRÃO DA EDIFICAÇÃO

Trata-se de uma edificação predial residencial, onde essa possui alto padrão
de construção.

A área comum do prédio retro descrito possui salão de festas, piscina adulto e
infantil, jardins, sala ginástica, copa, quiosque, espaço de jogos, vestiários feminino
e masculino, sauna seca e com vapor, quadra poliesportiva, “playground” e vestiário
de funcionários.

O prédio possui subsolo, térreo, mezanino, andares tipo do 1º ao 13º andar e
no 14º e 15º pavimentos (cobertura dos apartamentos duplex).
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O prédio possui dois apartamentos por pavimento e um apartamento do zelador que se situa no pavimento (Mezanino).

Os apartamentos de final 01 (um) e 02 (dois) possuem igualmente uma área
privativa de 115,90 m², enquanto a área privativa das coberturas detém áreas privativas de 118, 67 m².

3. CONCEITOS SOBRE A GÊNESE DAS PATOLOGIAS

Fazemos menção ao antigo dito popular de que “errar é humano”, citado por
alguns como “herrar é umano”, costuma ser completado por alguns com “mas encontrar em quem colocar a culpa é mais humano ainda”, e por outros como “mas
insistir no erro é diabólico”.

Parafraseando esse ditado, segundo o nobre ensinamento do ilustre Profº Geraldo G. Serra, da faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo – USP, afirma que “acertar é humano”, no mesmo sentido esse autor acrescenta:

“EVITAR PATOLOGIAS
É DEVER DE TODOS”
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É óbvio até mesmo para um “leigo”, que o desempenho das edificações costuma decair ao longo do tempo, havendo a necessidade de “manutenções periódicas” a alcançar o nível de desempenho satisfatório, obrigando geralmente a custosas restaurações, como se demonstra na figura-01.

Figura 01 – Como demonstra o gráfico, se a uma manutenção não é feita com periodicidade, a edificação ficará a mercê das patologias, decaindo o “desempenho”.

Podemos atribuir diversas causas para a “origem dos fenômenos patológicos”, pois essas fornecerão a “classificação dos tipos” de cada uma, facilitando a
distinção de forma clara e objetiva no decorrer do laudo pericial.

A “Diretora da Câmara de Inspeção Predial” do IBAPE-SP (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias – São Paulo), a “notável Engª Flávia Zoéga Andreatta Pujadas, afirma ser imprescindível a utilização de ferramentas de classificação, para se determinar com precisão e coerência a verdadeira origem das
patologias em edificações, sendo assim, abaixo são apresentados importantes
conceitos”.
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3.1- ORIGEM EXÓGENA

Causas com origem fora da obra e provocadas por terceiros, ou pela ação da
natureza, tais como:

3.1.1 – vibrações provocadas por estaqueamento, percussão máquinas industriais,
ou tráfego externo;
3.1.2 – escavações de vizinhos, vazamentos de água e esgoto;
3.1.3 – rebaixamento do lençol freático;
3.1.4 – influência do bulbo de pressão de fundações diretas de obra de grande porte
na construção vizinha;
3.1.5 – trombadas de veículos em alta velocidade.

3.2- ORIGEM ENDÓGENA

Causas com origem em fatores inerentes à própria edificação, e que podem
ser subdivididas em:

“3.2.1 – provenientes de vícios de projetos, materiais e execuções”;

3.2.2 – má utilização para o fim que foi destinado e zelo da edificação;
3.2.3 – falhas de utilização (sobrecargas não previstas no projeto, mudança de uso);
3.2.4 – deterioração natural de partes do edifício pelo esgotamento de sua vida útil.
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3.3- DA NATUREZA

Causas que podem ser falhas previsíveis ou imprevisíveis, evitáveis ou inevitáveis, conforme o caso, e entre as quais se destacam:

3.3.1 – movimentações oscilatórias causadas por movimentos sísmicos;

3.3.2 – ação de ventos e chuvas anormais;

3.3.3 – inundações provocadas por chuvas anormais, neve;

3.3.4 – acomodações das camadas adjacentes do solo;

3.3.5 – alteração do nível do lençol freático por estiagem prolongada;

3.3.6 – variações da temperatura ambiente (calor, variações bruscas);

3.3.7 – ventos muito fortes, acima dos previstos pelas Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
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4. CONCEITOS SOBRE GARANTIA EM EDIFICAÇÕES

Da notável obra literária “Falhas, Responsabilidades e Garantias na Construção Civil do autor Carlos Pinto Del Mar - Ed. Pini - São Paulo, 2.007- p.79”, é
necessário transcrever importantes conceitos descritos nos parágrafos posteriores,
onde:

“A garantia é um instituto que resguarda o contratante ou consumidor contra
riscos que se manifestem após a instauração da relação jurídica de negociação”. (sic)

“Ela é inerente à própria compra e venda inspirada no princípio da boa-fé, e
delimita as responsabilidades do fornecedor e consumidor, pois a garantia é
obrigação contratual, que gera o dever de indenizar”. (sic)

4.1- GARANTIA LEGAL

A garantia legal consiste em alternativas fixadas na própria lei, como meios
de proteção e segurança outorgados ao contratante ou adquirente, para se ver recomposto do prejuízo trazido pelo vício.

4.1.1- A GARANTIA LEGAL NO CÓDIGO CIVIL

O construtor responde pela boa qualidade da obra que realizou, responsabilizando-se pelos defeitos que possa apresentar.
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Na construção civil, os vícios Normalmente são ocultos, pois os aparentes se
presumem conhecidos pelo dono da obra quando do seu conhecimento.

A lei estabelece o prazo de 05 (cinco) anos, instituindo em favor do dono da
obra garantia pela qual o empreiteiro responde, por culpa presumida, pelos vícios
ocultos que ponham em risco a solidez e segurança da obra.

Segundo a obra literária “Direito de Construir do autor Hely Lopes Meirelles - Revista dos Tribunais - São Paulo, 1.979 - p.226” ter-se-á a seguinte transcrição, referente à conclusão a que chegou o autor:

“É generalizada a convicção de que esse prazo não foi estabelecido para
atender exclusivamente aos interesses do proprietário, mas também, e principalmente, ao interesse de toda a coletividade, pois se trata destarte, de prazo
imperativo de ordem pública, não sendo possível ao construtor dele se eximir,
nem reduzir a sua amplitude por meio de cláusula contratual, sendo assim, resulta da lei, independente de cláusula que o consigne, e não admite modificação pela vontade das partes.” (sic)

Ainda sobre o prazo de garantia previsto no art. 1.245 do Código Civil de
1.916 e no seu correspondente art. 618 do Código de 2.002, segundo a transcrição
do comentário de Hely Lopes Meirelles:

“O prazo quinquenal dessa responsabilidade é de garantia, e não de
prescrição, como erroneamente têm entendido alguns julgados, desde que a
falta de solidez ou de segurança da obra apresente-se, dentro de cinco anos de
seu recebimento, ação contra o construtor e demais participantes do empreendimento subsiste pelo prazo prescricional comum (...), a contar do dia em
que surgiu o defeito” (sic)
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No fundo, a responsabilidade do construtor decorre antes do princípio geral
da responsabilidade civil, do dever de reparação dos danos, dos direitos que são
assegurados aos adquirentes, da proteção à sociedade, enfim, decorre antes desses
princípios, do que da garantia estabelecida expressamente no texto legal.

A jurisprudência firmou o conceito de que no prazo de garantia referente à solidez e segurança da obra o construtor responde de forma objetiva.

5. CONCEITOS DE VÍCIO E DEFEITO EM EDIFICAÇÕES

De acordo com a definição do dicionário da Língua Portuguesa, do mestre
AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA, definimos “vício” como sendo:

“Um defeito grave que torna uma pessoa ou coisa inadequada para certos fins ou funções, é qualquer deformação física e funcional...” (sic)

Já a palavra “defeito”, tem o seguinte significado, segundo o mestre AURÉLIO
BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA:

“é imperfeição, deficiência, deformidade, vício, enguiço”. (sic)

Notamos que as palavras têm praticamente o mesmo significado no dicionário, observando-se que o defeito é um vício, enquanto o vício não é definido como
um defeito.
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5.1- VÍCIOS APARENTES

Segundo a nobre publicação da obra de (Falhas, Responsabilidades e Garantias na Construção Civil), o autor Dr. Carlos Pinto Del Mar, define como sendo vício
aparente, aqueles que são visivelmente constatáveis por qualquer pessoa, não necessariamente um técnico ou alguém dotado de diligência ou percepção extraordinária.

5.2- VÍCIOS OCULTOS

São aqueles não constatáveis de imediato, porque não aparentes, ou porque
foram dissimulados, ou ainda porque somente são verificáveis por pessoa com aptidão ou percepção técnica fora do comum.

Tendo definido o conceito de vícios ocultos, podemos ainda, classificá-los por:

5.2.1- SIMPLES – são aqueles que apresentam a característica de apenas serem
“ocultos”, sem, contudo, terem a gravidade de tornar a coisa inapropriada para uso
ao qual se destina ou diminua o valor, motivo pelo qual, são deficiências totalmente
reparáveis, sem comprometimento posterior ao uso ou ao valor do imóvel.

5.2.2- REDIBITÓRIOS – são aqueles que tornam a coisa imprópria ao uso a que é
destinada ou lhe diminuem o valor, no qual o “ato” não se concretizaria se esses defeitos fossem conhecidos, “dando ao adquirente”, ação para redibir o contrato ou
para obter abatimento do valor do preço.
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Assim para que o vício seja redibitório, é necessário que atenda os itens abaixo descritos em sua totalidade, que são:

5.2.2.1- que surja em uma coisa adquirida por contrato comutativo;

5.2.2.2- que o vício exista no ato da contratação;

5.2.2.3- que seja oculto;

5.2.2.4- que seja desconhecido do adquirente;

5.2.2.5- que seja grave;

5.2.2.6- que prejudique a utilização da coisa ou diminua o valor;

5.2.2.7- que seja insanável.

O conceito de vício redibitório não enquadra nenhuma situação ocorrida na
perícia em tela.
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5.3- CONCEITO DE DEFEITO

Segundo o código de defesa do consumidor, o produto é defeituoso quando
não oferece a segurança que dele se espera legitimamente, considerando-se a sua
apresentação, o uso e risco razoável, além da época de circulação.

Ainda em outras palavras, defeito é noção que depende de valoração, pois a
determinação do grau deve ser valorada tendo em vista a periculosidade do produto
e todas as circunstâncias em um caso concreto.

Ainda seguindo a estupenda obra literária “Falhas, Responsabilidades e
Garantias na Construção Civil do autor Carlos Pinto Del Mar - Ed. Pini - São
Paulo, 2.007- p.59 e 60”, é necessário transcrever o importante conceito descrito no
parágrafo abaixo, onde:

“Afirma-se que um produto é defeituoso quando é mais perigoso para o consumidor ou usuário do que legítima ou razoavelmente se podia esperar.” (sic)

E conclui o raciocínio, conforme a transcrição abaixo:

“O cerne da definição é a segurança do produto e não aptidão ou idoneidade
deste para a realização do fim que é destinado.” (sic)
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5.4- DISTINÇÃO ENTRE VÍCIO E DEFEITO NO CC E CDC

Valendo-se da obra literária “Falhas, Responsabilidades e Garantias na
Construção Civil do autor Carlos Pinto Del Mar - Ed. Pini - São Paulo, 2.007p.61 e 62”, é necessário transcrever os importantes conceitos descritos nos parágrafos abaixo, onde:

“Embora as expressões sejam frequentemente utilizadas como sinônimos, é preciso fazer distinção entre vício e defeito, porque são tratados de
modo diferente pelo CC e CDC, tendo consequências jurídicas diversas... ”
(sic)

“... com efeito, para o CDC, defeito e vício não são expressões sinônimas e recebem tratamento jurídico distinto, como Normas específicas aplicáveis quando se tratar de defeitos, e outras Normas quando se tratar de vícios,
pois vale dizer que, nas relações de consumo, as consequências de um defeito
são diferentes de um vício.” (sic)

E o autor Carlos Pinto Del Mar conclui o brilhante raciocínio, conforme a
transcrição abaixo:

“Contudo, isso não significa que nas relações apenas civis, isto é, não
abrangidas pelo CDC, deixem de existir consequências relevantes derivadas
dessa distinção entre vício e defeito.” (sic)
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“Sempre que se tratar de vício referente à segurança da obra ou de seus
moradores, estar-se-á diante de um defeito, conforme o conceito que foi formado no CDC”. (sic)

“E, embora denominados vícios, esses defeitos receberão o tratamento
de vícios de solidez e segurança, que são diferentes do tratamento dos vícios
apenas ocultos bem como redibitórios.” (sic)

Defeito é toda anomalia comprometedora da segurança legítima que dela se
espera em relação à fruição do produto e de serviços, terminando por causar danos
físicos ou patrimoniais aos consumidores, sendo assim, caso as anomalias comprometam o funcionamento do serviço, mas não apresente risco à segurança do comprador, não se fala em defeito, mas em vício.

6. CONCEITOS DE FALHA E ANOMALIA EM PRÉDIOS

Falha é incorrer em erro, relacionado ao desvio de uma previsão técnica, ou
ainda, ligado à interrupção de um processo operacional.

A falha está relacionada a procedimentos e processos sem aderência ou executados equivocadamente.

Portanto, falha vincula-se a problemas decorrentes de serviços de manutenção e operação das edificações.
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Já a anomalia, é o desvio da Normalidade, caracterizando uma irregularidade
ou ainda apresentada na forma de sintoma, lesão, defeito ou manifestação patológica.

Quando classificada como construtiva, decorre da deficiência de projeto, de
especificação, emprego equivocado do material e vícios na construção.

Estas anomalias são também denominadas anomalias endógenas.

Anomalias, também, podem ser classificadas como funcionais ou de mau uso
dos sistemas e equipamentos, decorrentes de ações de terceiros.

Os diagramas abaixo resumem e classificam as Anomalias e Falhas.
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6.1- ORIGEM DAS FALHAS E ANOMALIAS

Há estatísticas sobre a incidência dos problemas na construção civil, a manifestação patológica se dá nas etapas de uso e operação das edificações, mesmo
quando estejam relacionadas às etapas de projeto e execução.

Logo, é de grande responsabilidade a inspeção predial atentar para os tipos e
origens dos problemas constatados, a fim de proceder a orientações pertinentes à
manutenção ou ao plano de reparos.

Conforme definido acima, anomalias possuem origem nas etapas de projeto,
execução ou especificação de materiais, já as falhas relacionam-se a deficiências na
etapa de uso, operação e /ou manutenção.

Quando as anomalias são funcionais, ainda podem existir origens em processos de obsolescência, perda funcional, degradação, etc.

Portanto, consoante a visão sistêmica tridimensional apresentada, a questão
da viabilidade técnica dos serviços de manutenção está dependente de um correto
diagnóstico dos problemas existentes nas edificações.

É imprescindível que haja a avaliação periódica das instalações, conforme os
critérios acima expostos, para o sucesso de um plano de manutenção.

77

7. CONSTATAÇÕES NA VISTORIA PERICIAL

A vistoria pericial ocorreu no dia 28-01-10 (quinta feira) às dez horas, onde
esse perito foi acompanhado pelo Engº Fulano de Tal (assistente técnico do autor),
estando o mesmo indicado na folha nº 256 da presente demanda, e ainda, pela Dra
Fulana de Tal advogada por parte do requerente.

Transcorridos mais ou menos uns vinte minutos após o inicio da vistoria, adentrou o interior das áreas comuns do condomínio o Engº Fulano de Tal.

O Engº Fulano de Tal, citado no parágrafo anterior comunicou a esse perito,
que acompanharia a referida diligência em substituição ao Engº Sicrano de Tal, pois
esse último apesar de indicado nos autos (folha nº 253), não estava disponível e/ou
impossibilitado para acompanhar os trabalhos periciais.

7.1- SOBRE O DESTACAMENTO E QUEDA DAS PLACAS CERÂMICAS DA FACHADA

Este perito constatou a existência de gravíssimas anomalias construtivas
nas fachadas, mediante o destacamento de placas cerâmica em diversos e extensos
panos de fachada do Condomínio Edifício Residencial Vila Prudente, conforme as
fotos nº 05, 06, 07, 08 e 09 no Anexo-III.

Com anos de experiência atuando como engenheiro residente de obra, este
perito explica que os destacamentos são caracterizados pela perda de aderência
das placas cerâmicas do substrato, ou da argamassa colante, quando as tensões
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surgidas no revestimento cerâmico ultrapassam a capacidade de aderência das ligações entre a placa cerâmica e argamassa colante e/ou emboço.

Devido à probabilidade de acidentes envolvendo os usuários e os custos para
seu reparo, esta patologia é considerada gravíssima.

O primeiro sinal desta patologia é a ocorrência de um som cavo (oco) nas
placas cerâmicas (quando percutidas), ou ainda nas áreas em que se observa o estufamento da camada de acabamento (placas cerâmicas e rejuntes), seguido do
destacamento destas áreas, que pode ser imediato ou não.

As causas destes problemas são:

• Instabilidade do suporte, devido à acomodação do edifício como um todo;

• Deformação lenta (fluência) da estrutura de concreto armado, variações higrotérmicas e de temperatura, características um pouco resilientes dos rejuntes;

• Ausência de detalhes construtivos (contravergas, juntas de dessolidarização);

• Utilização da argamassa colante com um tempo em aberto vencido; assentamento
sobre superfície contaminada;

• Imperícia ou negligência da mão-de-obra na execução e/ou controle dos serviços
(assentadores, mestres e engenheiros).
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Outra forma de se evitar a ocorrência deste tipo de patologia, além de corrigir
todos os passos citados anteriormente, seria evitar a execução dos revestimentos
cerâmicos em uma fase da construção em que o suporte ainda esteja recémexecutado, evitando-se assim as retrações que podem ocasionar tensões não consideradas no projeto do revestimento cerâmico.

A recuperação desta patologia é extremamente trabalhosa e, na maior parte
das vezes, cara também, já que o reparo localizado nem sempre é suficiente para
acabar com o problema, que volta a ocorrer em outras áreas do revestimento cerâmico.

Muitas vezes a solução é a retirada total do revestimento podendo-se chegar
até ao emboço e se refazer todas as camadas.

A combinação destes efeitos, com maior ou menor magnitude certamente acarreta a formação de tensões permanentes e variáveis no revestimento e na sua
ligação ao suporte, acabando por romper estas ligações, pela fadiga ou magnitude,
das tensões.

As causas citadas são complementadas forçosamente por falhas de mão de
obra, pelo nível de controle tecnológico e pela fiscalização.

A inexistência de juntas de alívio de tensões no revestimento, com o assentamento das peças com junta seca (peças encostadas uma às outras), ou rejuntadas
com argamassa rígida, obviamente acarretam no desprendimento das placas de revestimento da fachada, conforme a figura 01.
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Figura 01 – Revestimento solicitado a compressão.

7.1.1 - EXISTÊNCIA DE TRINCAS NA FACHADA

Conforme a constatação e a indicação com dedo indicador na foto nº 10 do
Anexo-III, este perito aponta a existência de uma “fissura do tipo escada”.

Tal fenômeno é causado pela perda de integridade da superfície da placa cerâmica, que pode ficar limitada a um defeito estético (no caso de gretamento), ou
pode evoluir para um destacamento (no caso de trincas).

As trincas verificadas por este perito são rupturas no rejuntamento da placa
cerâmica provocadas por esforços mecânicos.

Este problema ocorre quando há variação térmica e/ou de umidade (a expansão por umidade é uma característica limitada em 0,6 mm/m pela NBR 13818).
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Estas variações geram um estado de tensões internas que, quando ultrapassam o limite de resistência da placa cerâmica, causam trincas e fissuras, e, quando
ultrapassam o limite de resistência da camada de esmalte, causam gretamento.

7.1.2- CONSTATAÇÃO DE INFILTRAÇÃO E EFLORESCÊNCIA POR ENTRE REJUNTES E PLACAS CERÂMICAS

Segundo a constatação deste perito, conforme a foto nº 11 no Anexo-III há diversos trechos de alastramento da patologia de eflorescência por entre o rejuntamento, além de pontos instabilizados de infiltração ao longo dos panos das fachadas.

A eflorescência foi evidenciada por este perito, em decorrência do surgimento
na superfície no revestimento, de depósitos cristalinos de cor esbranquiçada, comprometendo a aparência do revestimento.

Esses depósitos surgem quando os sais solúveis nas placas de cerâmicas,
nos componentes na alvenaria, nas argamassas de emboço, de fixação ou de rejuntamento, são transportados pela água utilizada na construção, ou vinda de infiltrações, através dos poros dos componentes de revestimento (placas cerâmicas não
esmaltadas e rejuntes).

7.1.2.1- VAZAMENTOS NA COBERTURA DA GUARITA
Conforme as fotos nº 12, 13 e 14 no Anexo-III há graves problemas de vazamento na laje da cobertura da guarita, além da percolação de água, onde essa carreia material ferroso e formação de eflorescências na cumeeira.
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7.1.3- DA PERSEVERANÇA NA MÁ EXECUÇÃO DOS RESTAUROS DA FACHADA

De acordo com as fotos nº 15 e 16 no Anexo-III, esse perito constatou de forma flagrante que a construtora ré insistiu em restaurar os panos de fachada, utilizando-se dos mesmos métodos provisórios e equivocados já utilizados na fase
de construção da obra.

E mais, mesmo depois de colocar em risco a segurança física dos condôminos que transitam no térreo, onde houve diversas quedas de placas cerâmicas, a
construtora ré não contemplou o seguinte:

Este perito constatou mediante as fotos nº 15 e 16 do Anexo-III que os revestimentos da fachada em tela não foram devidamente planejados, quer pela elaboração de um projeto específico, com o detalhamento das interferências, propriedades
dos materiais, Normalizações pertinentes, juntas de dilatação, tolerâncias e controles, metodologia de execução, conciliação com outros elementos integrantes da fachada, bem como da execução deficiente e sem atender e respeitar as características reológicas dos materiais componentes da edificação e dos elementos constituintes da fachada.

Aliado a isto, observam-se falhas devido ao controle deficiente, na seleção e
recebimento de materiais, na preparação da argamassa de assentamento, na execução dos serviços de assentamento e acabamento final.

7.1.4- DETERIORAÇÃO DO ESMALTE DAS PLACAS CERÂMICAS DA FACHADA
Especificamente no pano de fachada indicado na foto nº 17 do Anexo-III, este
perito constatou que há deterioração do esmalte no revestimento cerâmico, tal pato-
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logia pode ter surgido por má qualidade do material, ou pela falha de execução e
planejamento do condomínio autor.

O que foi descrito no parágrafo anterior é coerente, pois há claros indícios
que o tal pano de fachada, sofreu com o ataque de algum ácido do tipo “muriático”,
talvez na sua última lavagem executada para a remoção de sujidades.

7.2- ANOMALIAS CONSTATADAS NA IMPERMEABLIZAÇÃO DAS LAJES DE
COBERTURA, CASA DE MÁQUINAS E ÁTICO

Conforme a constatação deste perito nas fotos nº 18, 19, 29 e 30 no AnexoIII, a argamassa de proteção mecânica executada pela construtora ré, é extremamente pobre na composição do “traço”, além de ser facilmente retirada, está esfarelando, tal patologia está sem sombra de dúvidas enquadrada como uma anomalia
construtiva grave.

Essa fragilidade na argamassa de proteção da manta asfáltica e/ou ausência
de um projeto de impermeabilização e equipe executora treinada, podem e estão
avariando o sistema.

Conforme é o caso em tela, por conta das avarias na proteção mecânica da
impermeabilização, a manta asfáltica ficou exposta e por conta desse fato, o material
acabou sendo perfurado, deixando-se transpassar infiltrações.
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7.2.1- FORMAÇÃO DE TRINCAS NA PROTEÇÃO MECÂNICA DAS LAJES DE
COBERTURA

De acordo com a constatação deste perito nas fotos nº 20, 21 e 22 do AnexoIII, há fortes evidências na formação de trincas sobre a argamassa de proteção mecânica, acima da manta asfáltica, além da ausência de ralos para a captação de águas pluviais.

Tal anomalia construtiva deixa a manta asfáltica do sistema de impermeabilização totalmente a mercê de perfurações e possíveis infiltrações, sem contar com
os vazamentos que já ocorreram nesses panos de laje.

7.2.2- ANOMALIAS ENDÓGENAS ENTRE AS LAJES DE COBERTURA E TAMPA
DA CAIXA D’ÁGUA

Conforme a constatação deste perito nas fotos nº 23 e 24 do Anexo-III se percebe o gritante defeito na execução do tubo de captação de águas pluviais na laje
de cobertura, pois esse, ao invés de descer embutido pela parede ou viga, acabou
de maneira totalmente errada, desaguando na laje inferior.

7.2.3- ANOMALIAS ENDÓGENAS NA LAJE (PISO DA ANTENA COLETIVA E TV A
CABO)
As fotos nº 25, 26 e 27 do Anexo-III, e conforme as constatações deste perito
mostram o verdadeiro estado de degradação rápida da manta asfáltica e o possível
colapso do sistema de impermeabilização.
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Pois é do conhecimento de qualquer construtor experiente e caprichoso, que
um sistema de laje de cobertura, necessita de minuciosos cuidados especiais.

Na figura 02, este perito exemplifica tudo o que “faltou” para que a impermeabilização referente as fotos nº 18 à 22, fosse completa e eficiente.

Figura 02 – Projeto correto de impermeabilização para lajes de cobertura.

Por fim, conforme o exemplo descrito na figura 02, a impermeabilização ficou
débil, pois não seguiu as etapas discriminadas e tampouco demonstrou bom desempenho.

7.2.4- DA AUSÊNCIA DOS RALOS HEMISFÉRICOS PARA A CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
De acordo com a constatação deste perito, conforme a foto nº 22 do AnexoIII, não há possibilidade de reter detritos nos ralos de captação de águas pluviais nas
lajes de cobertura, pois a mão de obra executora se esqueceu de utilizar as grelhas
para tais retenções, onde tal fato culmina com uma grave anomalia endógena.
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A não colocação de tais grelhas para a proteção dos ralos contra detritos podem sem sombra de dúvidas causar entupimento nos mesmos, infiltrando água de
chuva por entre as lajes.

7.2.5- ANOMALIAS NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS DA COBERTURA

Conforme as fotos nº 31 e 32 do Anexo-III, esse perito destaca a falta de solução técnica adequada por parte do projeto hidráulico, onde esse último não contempla uma alternativa inteligente para não deixar o tubo de PVC, desaguar em cima
da janela do barrilete, mas sim, embuti-lo internamente na parede.

7.2.6- AUSÊNCIA DE CAPRICHO NOS ARREMATES DA FACHADA

Este perito destaca a falha na execução no tocante à mão de obra executora
da fachada, concernente a péssima qualidade dos arremates das placas cerâmicas
que transpassam quase 10,00 cm o nível da laje de cobertura, tal fato indica no mínimo, ineficiência da fiscalização da obra e/ou descaso, conforme foto nº 28 do Anexo-III.

7.2.7- DA PÉSSIMA QUALIDADE DO PISO CERÂMICO ASSENTADO NA CAIXA
DE ESCADA

Segundo a constatação deste perito, a falta de qualidade e durabilidade do
piso cerâmico, assim como os rodapés da escadaria de emergência é inegável, conforme a foto nº 33 no Anexo-III.
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7.2.8- CALAMITOSA SITUAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES

Diz o ditado popular que:

“Em muitas ocasiões, uma foto diz mais que mil palavras.” (autor desconhecido)

A foto nº 31 do Anexo-III evidenciam a péssima situação da impermeabilização na laje da casa de máquinas, conforme a descrição das patologias no item 7.2.3
desse laudo pericial.

Pois a lona plástica colocada pelo condomínio autor abaixo acima da laje, é
mais uma das situações provisórias encontradas, a fim de estancar os enormes gotejamentos de água proveniente das lajes de cobertura.

Tal situação é extremamente perigosa, pois o vazamento de água pode cair
em cima do painel de controle dos elevadores, gerando-se assim um perigoso curto
circuito, podendo-se gerar uma série de complicações para os passageiros nos elevadores.

E mais, a instalação do detector de fumaça sem função, além da existência
de um corrugado de instalações elétricas, bem na passagem da porta corta fogo na
casa de máquinas, somente reforça a tese de deficiência técnica no projeto e execução, conforme a foto nº 32 no Anexo-III.
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7.2.9- INFILTRAÇÕES NO “DUMPER” DE PRESSURIZAÇÃO AO LADO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS

Este perito constatou a debilidade de funcionamento do “dumper ou grelha de
pressurização da escadaria”, pois sob hipótese alguma poderia haver infiltração
d’água de chuva por esse caixilho, conforme as fotos nº 34 e 35 no Anexo-III.

7.2.10- DA AUSÊNCIA DE GRADES ANTI-QUEDA NAS ESCADAS MARINHEIRO

Este perito constatou a ausência da proteção de “grades anti-queda em todas
as escadas marinheiro do ático e casa de máquinas”, conforme as fotos nº 36, 37 e
38 no Anexo-III.

Este perito deixa claro, o risco de mais de 80% de queda de uma pessoa que
venha passar mal e/ou tenha um desfalecimento na escada marinheiro, pois se houvesse a célula de proteção do gradil anti-queda, essas escadas atenderiam as Normas do corpo de bombeiros.

Sendo assim, é grande o risco de uma pessoa morrer se cair das escadas do
tipo marinheiro do Condomínio Edifício Vila Prudente, tal obrigação se atrela a construtora quando de sua entrega, que deveria possuir e instalar a célula de proteção
anti-queda.
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17.2.11- DAS NÃO CONFORMIDADES DE ACESSO AO BARRILETE

Este perito constatou a falha na execução “gambiarras” nas instalações elétricas do barrilete, constituindo-se em anomalias graves de execução, conforme as
fotos nº 39 e 40 no Anexo-III.

7.3- PATOLOGIAS DE INFILTRAÇÃO DA FACHADA PARA O INTERIOR NA
CAIXA DE ESCADA

Mediante a péssima situação em que se encontra o revestimento cerâmico,
não haveria como impossibilitar a passagem d’água de chuva e/ou lavagem em decorrência do fenômeno de infiltração para o interior da caixa de escada, sendo assim, o resultado é uma péssima visão estética e de salubridade na escadaria, conforme as fotos nº 41 e 42 no Anexo-III.

Por isso a importância de se ter um bom revestimento cerâmico na fachada,
pois caso contrário, o resultado é o constatado e relatado anteriormente em termos
de infiltrações.

7.4- ANOMALIAS CONSTRUTIVAS NA TRANSIÇÃO DE ACESSO DA ESCADA
DO TÉRREO PARA O 1º SUBSOLO

Apesar de não estar evidente nas fotos nº 43 e 44 no Anexo-III, esse perito afirma ter encontrado um erro grave na escada de acesso para o 1º subsolo.
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A construtora ré ao invés de inserir uma “soleira” entre o piso de granito do
térreo e o patamar da escada, estranhamente adotou como solução técnica a elevação do patamar da escada em quase 10,00 cm.

Essa estranha solução técnica coloca em risco os transeuntes que ingressam
ao subsolo utilizando a escada, pois quem passa pelo local se não estiver atento,
tranquilamente tropeça no patamar de 10,00cm, criado pela mão de obra.

E mais, estranhamente nesse mesmo patamar da escada, a construtora inseriu uma declividade de quase 5%, o que no mínimo é uma solução técnica estapafúrdia e sem nexo.

7.4.1- DAS PRECÁRIAS CONDIÇÕES DOS CAIXILHOS NO SALÃO DE JOGOS

Conforme a constatação deste perito, os cantos e/ou ligações dos caixilhos
são débeis e de má qualidade, o que resulta na passagem das águas de chuva,
principalmente quando ocorre chuva de vento, tais nichos existentes de acordo com
as fotos nº 45, 46 e 47 no Anexo-III acabam sendo agravados por conta da infiltração d’água corrente nas paredes internas do salão de jogos.

Identificou-se nos caixilhos do salão de jogos, uma precária calafetação dos
mesmos, bem próximo a pedra de assentada no peitoril da janela.
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7.4.2- DAS PRECÁRIAS CONDIÇÕES DO FORRO NO SALÃO DE FESTAS

Devido à existência de infiltração d’água no forro, os mesmo estão comprometidos em um grande pano de área, conforme a constatação deste perito nas fotos
nº 48 e 49 do Anexo-III.

7.5- GRAVES ANOMALIAS NO CONCRETO DA LAJE DO TÉRREO, PISCINA,
FLOREIRAS E 1º SUBSOLO

7.5.1- PROBLEMAS CORROSIVOS NO FUNDO DA LAJE DA PISCINA E DECK
Conforme a constatação desse perito, o concreto no fundo da laje da piscina
e do deck se encontra em péssima situação, conforme as fotos nº 50 e 51 no AnexoIII.

Este perito afirma que os concretos das regiões descritas no parágrafo anterior possuem a formação de patologias denominadas por “estalactite e estalagmite”.

O processo de corrosão do concreto depende tanto das propriedades do meio
onde ele se encontra, incluindo a concentração de ácidos, sais, bases, como das
propriedades do próprio concreto.

O concreto quando de boa qualidade, é um material bastante resistente à corrosão, embora também possa vir a sofrer danos quando em presença de alguns tipos de agentes agressores.
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Já o concreto permeável (que é o caso do fundo da piscina na perícia em tela), ou seja, de má qualidade, muito segregado, poroso, confeccionado com materiais de qualidade ruim, além de impuros será facilmente atacado por uma série de
agentes.

Portanto, quanto mais poroso o concreto, maior será a intensidade da corrosão.

A dissolução, o transporte e a deposição do hidróxido de cálcio Ca(OH)2 (com
formação de estalactites e estalagmites) dão lugar a decomposição de outros hidratos, com o consequente aumento da porosidade do concreto que, com o tempo, se
desintegra.

Este fenômeno que ocorre no concreto é similar à osteoporose humana, e
pode levar, em um espaço de tempo relativamente curto, o elemento estrutural atacado a ruína (como é o caso da perícia em tela).

Ainda no fundo da laje das piscinas do Condomínio Edifício Vila Prudente, existe diversos pontos com exposição de armaduras e criação de óxido de ferro em
acelerado processo.

7.5.2- ANOMALIAS ENDÓGENAS DE ACESSÓRIOS DA PISCINA NO CONDOMÍNIO PERICIANDO

Conforme a constatação deste perito nas fotos nº 52 e 53 do Anexo-III, não
há como negar a ausência de proteção dos registros no filtro da piscina, bem como,
uma série de gambiarras do painel de comando do motor.
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7.5.3- ANOMALIAS ENDÓGENAS DE EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NAS
LAJES DO TÉRREO, FUNDO DA PISCINA E FLOREIRAS

Uma patologia que tem em sua origem, defeitos construtivos gritantes como a
impermeabilização das lajes do pavimento térreo, pode, sem sombra de dúvidas, ser
demonstrada, conforme as fotos nº 54 e 55 no Anexo-III.

Mas, o pior é o estrago que uma impermeabilização “pífia” pode gerar no fundo da laje do térreo e teto do 1º SS (processo corrosivo acelerado), como a formação de “estalactites”, conforme as fotos nº 55 e 56 no Anexo-III.

7.5.4- PROBLEMAS COM OS NÍVEIS DE ALTURA DAS TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS NO 1º SUBSOLO

Conforme a constatação deste perito existe apesar de ser pequena, há uma
diferença nos níveis de altura em diversas funções de tubulações hidráulicas do 1º
SS, conforme a foto nº 57 no Anexo-III.

7.5.5- PROBLEMAS COM OS NÍVEIS DE ALTURA DAS TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS NO 2º SUBSOLO

Este perito constatou uma grande deficiência no piso da laje do 1º SS, pois
não há resistência a abrasão adequada na superfície do concreto, conforme a foto nº
58 do Anexo-III.
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Este perito pondera ainda que, a resistência à abrasão dos pisos de concreto
se torna muito dependente da qualidade das pastas de cimento superficial, função
da relação água-aglomerante, do tipo de cimento, da qualidade das operações de
colocação, cura e acabamento, onde no presente caso das fotos nº 59 e 60 do Anexo-III, não foram bem executados.

Já no caso das argamassas de cimento de alta resistência mecânica que recebem polimento, sua resistência à abrasão apresenta uma elevada dependência da
natureza do agregado, da sua dureza e composição na argamassa do concreto.

7.5.6- INADEQUADO ABRIGO PARA AS BOMBAS DE RECALQUE NO 1º SS
Este perito constatou a existência de um abrigo inadequado para as bombas
de recalque no 1º SS, pois há apenas uma grade, o que deixa os equipamentos muito visados, bem como as gambiarras existentes no quadro de comando de ambas as
bombas, conforme as fotos nº 61 e 62 do Anexo-III.

8. METODOLOGIA

8.1 - METODOLOGIA E CRITÉRIO PERICIAL

Este perito utilizou os ensinamentos contidos na obra “ Manual de Redação
de Laudos “ do notável Profº Engº José Fiker e também os requisitos constantes no
item 4.3 da NBR-13.752 da ABNT (Norma Brasileira para Perícias de Engenharia na
Construção Civil), portanto segue:
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“4.3- Requisitos

4.3.1- Geral

4.3.1.1- os requisitos exigidos em uma perícia estão diretamente relacionados com
as informações que possam ser extraídos, estes requisitos, que medem a exatidão
do trabalho são tanto maiores quanto menor for a subjetividade contida na perícia;

4.3.1.2- A especificação dos requisitos a “priori” somente é estabelecida para determinação do empenho no trabalho pericial, e não na garantia de um grau mínimo de
sua precisão final, independendo, portanto, da vontade do perito e/ou do contratante;

4.3.1.3- Os requisitos de uma perícia são condicionados à abrangência das investigações, a confiabilidade e adequação das informações obtidas, à qualidade das
análises técnicas efetuadas, e ao menor grau de subjetividade emprestado pelo perito, sendo esses aspectos definidos pelos seguintes pontos quanto:

a). a metodologia empregada;

b). aos dados empregados;

c). ao tratamento dos dados coletados e trazidos do laudo;

d). a menor subjetividade inserida no trabalho.
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4.3.2- REQUISITOS ESSENCIAIS

Um trabalho pericial, cujo desenvolvimento se faz através de metodologia adequada,
deve atender a todos os requisitos essenciais de 4.3.2.1 a 4.3.2.3:

4.3.2.1- O levantamento de dados deve trazer todas as informações disponíveis que
permitam ao perito elaborar seu PARECER TÉCNICO;

4.3.2.2- A qualidade do trabalho pericial deve estar assegurada quanto à:

a). inclusão de um número adequado de fotografias, por cada bem periciado, com
exceção dos casos onde ocorrer impossibilidade;

b). execução de um croqui de situação;

c). descrição sumária dos bens nos seus aspectos físicos, dimensões, áreas, utilidades, materiais construtivos, etc.;

d). indicação e perfeita caracterização de eventuais danos e/ou eventos encontrados.

4.3.2.3- Na perícia judicial torna-se obrigatória a obediência aos requisitos essenciais, sendo que, no caso de avaliações, deve se obedecer ainda os critérios das
Normas aplicadas à espécie, salvo no caso de trabalhos de cunho provisório ou
quando a situação assim o obrigar, desde que perfeitamente fundamentado.
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4.3- REQUISITOS COMPLEMENTARES:

4.3.1- com o objetivo de garantir maior abrangência e profundidade ao trabalho pericial, cujo desenvolvimento ocorre com grande isenção de superficialidade, devem
ser atendidos, além daqueles descritos 4.3.2, os requisitos complementares de 4.3.1
e 4.3.3;

4.3.2- o conjunto de dados que contribuem para a elaboração do parecer técnico,
devem estar expressamente caracterizados, usando-se toda a evidência disponível;

4.3.3- a qualidade do trabalho pericial deve estar assegurada quanto a:

a). inclusão de um número ampliado de fotografias garantindo maior detalhamento
do bem periciado;
b). descrição detalhada dos bens nos seus aspectos físicos, dimensões, áreas, utilidades, materiais construtivos, etc;
c). apresentação de plantas individualizadas dos bens, que podem ser obtidas sob
forma de croqui;
d). indicação e perfeita caracterização de eventuais danos e/ou eventos encontrados, com planta de articulação das fotos perfeitamente numeradas;
e). análise dos danos e/ou eventos encontrados, apontando as prováveis causas e
consequências;
f). juntada de orçamento detalhado e comprovante de ensaios laboratoriais, quando
se fizerem necessários;
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4.3.4- CASOS ESPECIAIS

4.3.4.1- podem ocorrer trabalhos periciais onde prepondera à superficialidade, ou
que não utilizem instrumento de suporte às conclusões desejadas, não se observando os requisitos contidos nessa Norma;

4.3.4.2- esta situação é tolerada em algumas circunstâncias, onde pode haver a necessidade do procedimento rápido que possibilite a elaboração do laudo pericial ou
quando as condições gerais assim o permitirem;

4.3.4.3- nestes casos, em que geralmente as condições permitem a elaboração de
um laudo pericial, cujos requisitos sejam atendidos, é admitida a apresentação do
trabalho sumário, objetivando uma informação preliminar sem maiores detalhamentos;

4.3.4.4- também se enquadram, nestes casos, todos os trabalhos periciais, cujo desenvolvimento não atingiu os requisitos descritos em 4.3.2 e 4.3.3;

4.3.4.5- exige-se inclusive nestes casos, o atendimento às demais disposições desta
Norma, em particular ao disposto em 1.2;

4.3.5-CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS
4.3.5.1- ao perito é obrigatória à especificação, em qualquer parte do laudo pericial,
dos requisitos obedecidos, sejam eles essenciais ou complementares, devendo apresentar justificativa fundamentada nas hipóteses em que isto não ocorrer (casos
especiais).”(sic)
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9. CONCLUSÃO

Conforme vistoria realizada em 28/01/10 (quinta feira) às dez horas da manhã, e mais os respaldos conceituais enriquecedores do presente laudo pericial,
conclui-se que:

Quando houve a reclamação judicial por parte do condomínio autor da demanda, mediante o surgimento das diversas manifestações patológicas, tais manifestações ocorreram antes do prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos.

A maioria das patologias encontradas no condomínio autor, principalmente
nas fachadas, sistema de impermeabilização das coberturas, térreo e infiltração pelas fachadas, são vícios aparentes, porém são anomalias de origem endógena;

Os vícios ocultos constatados se encontram descritos nos itens 7.4 e 7.5
desse laudo pericial;

As patologias vistoriadas no condomínio retro citado, são verdadeiras anomalias endógenas e de longe podem ser classificadas como falhas, pois a mão
de obra executora dos serviços, assim como a fiscalização da engenharia e os projetos executivos foram extremamente falhos e ineficientes;

Há grande possibilidade, de a mão de obra executora ter utilizado argamassa
colante com um tempo em aberto vencido e assentamento das placas cerâmicas,
sobre a superfície das fachadas contaminada;
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É notória a imperícia ou negligência da mão de obra na execução e/ou
controle dos serviços (assentadores, mestres e engenheiros civis), não somente nas patologias dos revestimentos cerâmicos, mas também nos itens elencados
desde 7.2 até 7.5 desse laudo pericial.

A recuperação das patologias no revestimento cerâmico da fachada é extremamente trabalhosa e, na maior parte das vezes, onerosa, já que os reparos localizados nem sempre são suficientes para acabar com o problema, que volta a ocorrer em outras áreas do revestimento cerâmico;

Mais uma vez, é bom salientar que as manifestações patológicas presentes
no condomínio autor, como as anomalias do destacamento cerâmico na fachada e
infiltrações, da péssima execução na impermeabilização da cobertura, térreo e subsolo, das gambiarras nas instalações elétricas no ático e subsolo, onde esses problemas não guardam relação com “falhas e/ou falta de manutenção e conservação por parte do condomínio”, ou seja, são vícios decorrentes de projeto,
execução e fiscalização da construção;

Conforme descrito no item 7.5 desse laudo pericial, o condomínio autor deve
se preocupar e muito com o nível de solidez e segurança da edificação, pois o
concreto armado de todas as zonas descritas, já está sofrendo um agudo e agressivo processo corrosivo;

As patologias constatadas neste laudo pericial demandam elevado custo
de reparo e transtornos aos condôminos, porém, são extremamente necessários.
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Caso contrário e se as ações corretivas não forem tomadas, poderemos
em derradeira situação, considerar a edificação sem condições mínimas de segurança e habitabilidade.

As patologias existentes na presente edificação têm origem endógena, ou seja, conforme a definição do item 3.2.1 desse laudo pericial.

10. ATESTADO

Eu Fábio Martin, Engenheiro Civil, Perito Judicial, Pós Graduado em Engenharia de Avaliações e Perícias pela FAAP e Mestrando em Habitação, Planejamento e Tecnologia da Construção Civil pelo IPT/USP, responsável pelo presente trabalho técnico certifico, sob palavra de honra que:

1º Inspecionei pessoalmente as áreas comuns do condomínio periciando.

2º Não tenho no presente, nem contemplo para o futuro, qualquer interesse
no bem objeto desta produção antecipada de provas, não possuindo tampouco inclinação pessoal alguma com relação à matéria envolvida neste laudo pericial e nem
dela auferindo qualquer vantagem;

3º No meu melhor conhecimento e crédito, as análises, opiniões e conclusões
expressas neste laudo pericial judicial são baseados em dados, vigências, pesquisas
e levantamentos, verdadeiros e corretos.
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11. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a esclarecer, encerro o presente laudo pericial judicial,
onde o mesmo possui XX ( xxxxxxx xxxxxxx ) folhas deste papel, impressas no anverso destas, acompanhando o presente 03 ( três ) anexos, conforme descritos abaixo, sendo todas as folhas rubricadas, exceto esta última que vai datada e assinada.

Anexo

I

-

Quesitos do autor na lide

Anexo

II

-

Quesitos do réu na lide

Anexo

III

-

Documentação fotográfica

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2.010.

__________________________________________________

ENGº FÁBIO MARTIN

Engenheiro Civil
CREA nº XXXXXXXXXX
Membro titular do (IBAPE) nº XXX
Pós Graduado em Engenharia de Avaliações e Perícias - FAAP
Mestrando em Habitação, Planejamento e Tecnologia da Construção Civil – IPT/USP
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ANEXO

I
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Q U E S I T O S

RESPOSTAS AOS QUESITOS DO AUTOR NA LIDE
(folhas nº 255 a 256 dos autos).

A – Impermeabilização

1). A impermeabilização foi realizada adequadamente de acordo com as Normas
técnicas?
R – Favor reportar-se ao item 7.2 (inteiro) e 7.5.3 desse laudo pericial.

2). Motivos e causas das infiltrações.
R – Favor reportar-se aos itens 7.2 e 7.5 sendo ambos (inteiros), desse laudo
pericial.

3). Qual o prazo de garantia de impermeabilizações?
R – De 05 (cinco) anos para o produto e aplicação, conforme a Norma NBR9575-2003 (Impermeabilização, Sistemas e Execução).

4). Foto 01 e 02 - (laudo constante dos autos), quais os motivos dos vazamentos da
garagem e quadra? Estão cobertos pela garantia?
R1 – Ausência dos projetos executivos de impermeabilização, serviços mal
feitos e falta de fiscalização dos serviços.
R2 – Sim, estão coberto pela garantia.
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5). Foto 09 e 10 - (laudo constante dos autos) - vazamento da churrasqueira, quais
são as causas? A construtora realizou a obra de acordo com a Norma técnica?
R1 – Causa não seria o termo tecnicamente mais indicado, mas sim origem,
dessa feita tais anomalias são endógenas, ou seja, com sérios defeitos de execução.
R2 – A construtora ré não executou os serviços conforme as Normas técnicas
vigentes na ABNT.

6). Foto 14 e 61 - (laudo constante dos autos), garagem e escadaria - quais os motivos dos vazamentos da garagem e escadaria?
R – Defeito do projeto executivo e mão de obra executora da impermeabilização.

7). Qual o prazo de garantia dos itens descritos nesse tópico? Existe responsabilidade da construtora?
R1 – O prazo de garantia é de 05 (cinco) anos.
R2 – A responsabilidade é da construtora ré.

B – Fachada do Condomínio

1). O material utilizado no revestimento da fachada (tipo pastilha/revestimento) é indicado para esse fim?
R – Se especificado corretamente no memorial descritivo de arquitetura, sim.

2). A argamassa usada para assentamento do revestimento é indicado para esse
fim?
R – Quesito prejudicado, visto não ter sido possível constatar qual argamassa
utilizada no assentamento do revestimento.
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3). Qual o motivo da soltura do revestimento?
R – Favor reportar-se ao item 7.1 desse laudo pericial.

4). Qual o prazo de garantia para este item?
R – Favor reportar-se ao item 4.1.1 desse laudo pericial.

5). Existe responsabilidade da construtora?
R – Sim, por ser a autora da execução dos serviços.

C – Canos e Ralos
1). Fotos 63, 70, 71, 82 - (laudo constante dos autos) - os ralos e “bitolas” dos mesmos e dos canos, estão adequados para receber vazão de água pluvial da área?
R – Não, visto que não atendem a Norma técnica.

2). Por que a utilização do material chamado “pó-2”, utilizado pela construtora quando dos reparos?
R – O Pó-2 é um cristalizante ultra-rápido, com início de pega de 7 segundos e
endurecimento em até 90 segundos, isento de cloretos, porém (sua eficácia
não tem nem mesmo 80% de garantia), pois a virada da manta asfáltica, assim
como a colocação de elementos “malha geo- têxtil e meia cana, não foram bem
executados pela mão de obra”, portanto não há Pó-2 que solucione esse problema.

3). Foto 65 e 69 - (laudo constante dos autos) - “caída do piso” está de acordo com a
Norma técnica? A “caída do piso” está em sentido inverso da captação de água?
R1 – Não, a inclinação do piso não atende a Norma técnica.
R2 – Sim, a inclinação do piso impede que a água escoe pelo ralo, provocando
empoçamento.

107

4). Foto 78 - (laudo constante dos autos) - Por que existe um desvio de vazamento?
R – Para suprir provisoriamente uma demanda na captação de água pluvial,
que no momento é insuficiente, pois todo esse volume vem sendo despejado
em cima dos carros estacionados nas vagas do 1º SS.

5). Qual o prazo de garantia dos itens descritos nesse tópico? Existe responsabilidade da construtora?
R1 – Favor reportar-se ao item 4.1.1 deste laudo pericial.
R2 – Sim, conforme respondido no quesito A 7.

D – Documentos a serem entregues pela Construtora

1). Fls 88 (laudo constante dos autos) - quais os documentos a serem entregues pela construtora ao condomínio? Quais são as plantas obrigatórias que devem ser entregues ao condomínio? Elas devem ser realizadas mediante protocolo?
R1 – Todos os documentos que a legislação obriga, inclusive o do corpo de
bombeiros.
R2 – Os projetos de “as built” e executivos contendo todas as especialidades
envolvidas (anteprojeto, sondagem, arquitetura, superestrutura, instalações
prediais, memoriais de acabamento, cortes e fachada).
R3 – Devem ser realizadas mediante a entrega de protocolo.
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II
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Q U E S I T O S

RESPOSTAS AOS QUESITOS DO RÉU DA LIDE
(folhas nº 253 a 254 dos autos).

1). Queira o Sr. Dr. Perito verificar as lesões descritas na inicial, separando os itens
comprovadamente estruturais e os elementos de manutenção corriqueira na fachada.
R – Não há o que ser separado, pois a origem de tais patologias nos revestimentos cerâmicos da fachada, não são de ordem estrutural, mas sim de falhas
dos assentadores, ausência total das juntas de dilatação e fiscalização assídua, principalmente por parte do engenheiro da obra, conforme as constatações e ponderações conceituais, já demonstradas de forma exacerbada no item 7.1 (inteiro) desse laudo pericial.

2). Queira verificar também, se a partir da entrega da obra ocorreu alteração construtiva feitas pelos condôminos ou pelo condomínio.
R – Sim, é possível constatar algumas alterações construtivas efetuadas recentemente no conomínio.

3). No edifício existem telas de proteção nas janelas ou terraços? Esses elementos
foram corretamente instalados garantindo a estanqueidade da fachada, como por
exemplo na de foto fls. 127-apto 32?
R1 – Sim, em um pequeno número de unidades existe tela de proteção.
R2 – Quesito Prejudicado, visto se tratar de área privativa e consequentemente
não vistoriada.
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4). A perda de estanqueidade pode acarretar o destacamento das peças cerâmicas
da fachada?
R1 – Sim, mas no caso em tela da fachada não é o fator preponderante, pois
são outros os fatores preponderantes, conforme o item 7.1 (inteiro) para a
queda dos revestimentos cerâmicos sobre os transeuntes no térreo.

5). Se os pontos indicados como vazamento próximo à janela podem ser corrigidos
com simples calafetação externa das caixilharias?
R1 – Sim, após a correta calafetação externa das caixilharias é possível que se
estanque o vazamento.
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FOTO nº 01 – Vista do lado esquerdo da rua onde se encontra o condomínio periciando.
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FOTO nº 02 – Vista do lado direito da rua onde se encontra o condomínio periciando.
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FOTO nº 03 – Vista da entrada e saída de autos do condomínio periciando.
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FOTO nº 04 – Vista da fachada frontal do condomínio periciando.
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FOTO nº 05 – Detalhe do descolamento das placas cerâmicas.
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FOTO nº 06 – Vista geral do descolamento de placas cerâmicas.
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FOTO nº 07 – Constatação do destacamento das placas cerâmicas.
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FOTO nº 08 – Constatação do destacamento das placas cerâmicas em outro local
da fachada.
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FOTO nº 09 – Detalhe da aderência da argamassa colante na fachada demonstrando que o descolamento se deu no tardoz da placa cerâmica.
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FOTO nº 10 – Detalhe de fissura tipo escada e patologia de eflorescência
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FOTO nº 11 – Outra vista de patologia de eflorescência.
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FOTO nº 12 – Vista geral dos problemas de vazamento da laje de cobertura da guarita.
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FOTO nº 13 – Detalhe do vazamento, eflorescência na cumeeira da cobertura da
guarita.
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FOTO nº 14 – Outra vista da eflorescência e vazamento no beiral da guarita.

126

FOTO nº 15 – Vista geral de reconstituição das placas cerâmicas.
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FOTO nº 16 Outra vista da reconstituição das placas cerâmicas
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FOTO nº 17 – Detalhe da deterioração do esmalte das placas cerâmicas.
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FOTO nº 18 – Detalhe da falta de argamassa de proteção mecânica da manta de
impermeabilização.
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FOTO nº 19 – Outro detalhe da falta de argamassa de proteção mecânica da manta
de impermeabilização.
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FOTO nº 20 – Fissuração e destacamento da argamassa de proteção mecânica devido à falta de envelopamento.
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FOTO nº 21 – Fissuração da argamassa proteção mecânica devido à falta de juntas
de dilatação.
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FOTO nº 22 – Outra vista da fissuração da argamassa proteção mecânica devido à
falta de juntas de dilatação
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FOTO nº 23 – Detalhe das anomalias endógenas constatadas entre laje de cobertura e tampa da caixa d’água.
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FOTO nº 24 – Outra vista das anomalias endógenas constatadas entre laje de cobertura e tampa da caixa d’água.
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FOTO nº 25 – Vista geral da degradação da impermeabilização da laje de cobertura.
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FOTO nº 26 – Detalhe da degradação da impermeabilização da laje de cobertura.
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FOTO nº 27 – Outra vista da degradação da impermeabilização da laje de cobertura.
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FOTO nº 28 – Falta de acabamento no beiral da fachada e ausência de proteção
mecânica e ralo para captação de águas pluviais na laje de cobertura.
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FOTO nº 29 – Outra vista da fissuração e destacamento da argamassa proteção
mecânica devido à falta de envelopamento.
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FOTO nº 30 – Outra vista da fissuração e destacamento da argamassa proteção
mecânica devido à falta de envelopamento.
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FOTO nº 31 – Vazamento dentro da casa de máquinas constatado na laje superior.
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FOTO nº 32 – Outra vista do vazamento dentro da casa de máquinas constatado na
laje superior.
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FOTO nº 33 – Diferenças de nível e altura entre os degraus da escada de emergência.
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FOTO nº 34 – Infiltrações junto ao “dumper” de pressurização da caixa da escada.
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FOTO nº 35 – Outra vista das infiltrações junto ao “dumper” de pressurização da caixa da escada.
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FOTO nº 36 – Falta de guarda corpo na escada de Conforme a descrição contida no
corpo do laudo pericial.

148

FOTO nº 37 – Outra vista da falta de guarda corpo na escada de Conforme a descrição contida no corpo do laudo pericial.
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FOTO nº 38 – Outra vista da falta de guarda corpo na escada de Conforme a descrição contida no corpo do laudo pericial.
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FOTO nº 39 – Detalhe da fiação exposta (gambiarras) nas instalações elétricas do
barrilete.
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FOTO nº 40 – Detalhe do quadro e distribuição do barrilete.
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FOTO nº 41 – Infiltração na caixa da escada.
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FOTO nº 42 – Infiltração na base inferior do caixilho da caixa de escada.
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FOTO nº 43 – Anomalia construtiva (desnível) no acesso da escada do térreo para o
primeiro subsolo.
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FOTO nº 44 – Não conformidade na saída da escadaria ao nível do térreo (degrau
na rota de fuga).
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FOTO nº 45 – Detalhe da má qualidade dos caixilhos no salão de jogos.
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FOTO nº 46 – Detalhe da má qualidade dos caixilhos no salão de jogos.
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FOTO nº 47 – Detalhe da má qualidade na aplicação de silicone dos caixilhos no
salão de jogos.
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FOTO nº 48 – Detalhe da debilidade do forro de gesso no salão de festas devido à
infiltração de água.
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FOTO nº 49 – Detalhe da debilidade do forro de gesso no salão de festas devido à
infiltração de água.
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FOTO nº 50 – Detalhe da formação de estalactites no fundo da laje da piscina.
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FOTO nº 51 – Detalhe da formação de estalactites no fundo da laje da piscina.
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FOTO nº 52 – Detalhe da formação de estalactites no fundo da laje da piscina.
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FOTO nº 53 – Falta de proteção dos registros da bomba da piscina e gambiarra na
instalação elétrica.
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FOTO nº 54 – Detalhe da formação de estalactites no fundo da laje da piscina.
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FOTO nº 55 – Detalhe da formação de estalactites no fundo da laje da piscina.
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FOTO nº 56 – Detalhe da formação de estalactites no fundo da laje da piscina.
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FOTO nº 57 – Desníveis das tubulações hidráulicas no 1º subsolo.
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FOTO nº 58 – Desníveis das tubulações hidráulicas no 2º subsolo.
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FOTO nº 59 – Detalhe do piso da garagem sem resistência à abrasão.
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FOTO nº 60 – Outro detalhe do piso da garagem sem resistência à abrasão.
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FOTO nº 61 – Sistema de instalação e alimentação das bombas de recalque inadequados.
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FOTO nº 62 – Abrigo inadequado das bombas de recalque no 1º subsolo.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA XXª
VARA CÍVEL DO FORUM REGIONAL DE VILA PRUDENTE – SP.

Processo nº
Controle nº

FÁBIO MARTIN, Engenheiro Civil registrado no
CREA sob o nº XXXXXXXXXX, perito judicial nomeado nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizado por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILA PRUDENTE em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO PAULO, em curso perante esse M.M. Juízo e respectivo Cartório, após entregar o Laudo Pericial
Judicial, vem mui respeitosamente à presença de V.Exa., solicitar a emissão da guia
de honorários profissionais, bem como o levantamento da importância já depositada
conforme fls. 250 e 251 dos autos.
Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.
São Paulo, 22 de Fevereiro de 2010.

___________________________________________

ENGº FÁBIO MARTIN

