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¬ MÁRCIA XAVIER

¬ Portas que não fecham
ou sem maçanetas, pisos
diferentes dos previstos no
contrato, janelas com vi-
dros quebrados, rachadu-
ras e problemas de fiação
são alguns dos diversos ví-
cios que podem ser encon-
trados em imóveis na hora
da entrega das chaves.

“Os consumidores ao re-
ceberem as unidades de-
vem vistoriá-las de forma a
identificar os vícios. Detec-
tando-os deverá comuni-
car à construtora para o de-
vido reparo”, orienta a ad-
vogada Ana Paula Alves
Cunha Lima, membro da
Comissão de Direito Imobi-
liário da OAB-MG.

PROBLEMAS. Segundo espe-
cialistas, esses vícios não
devem ser ignorados, pois
podem afetar o uso ou des-
valorizar a tão almejada ca-
sa própria.

“Existem vícios visíveis
a olho nu, que podem ser
identificados durante a vis-
toria, porém há outros que
são ocultos e perceptíveis
somente com o tempo de
uso”, comenta Sílvio Salda-
nha, diretor-presidente da
Associação dos Mutuários
e Moradores de Minas Ge-
rais (AMMMG).

Dentre os vícios ocul-
tos mais comuns estão pro-
blemas na instalação elé-
trica, nas tubulações e
com impermeabilização.

De acordo com especia-
listas, é recomendável
que o síndico faça uma vis-
toria geral na edificação,
verificando se há vaza-
mentos, rachaduras etc.

Segundo a advogada
Ana Lima, esse procedi-
mento evita a perda da ga-
rantia e dores de cabeça.

PRAZO. A garantia pode
prescrever no prazo legal
de 180 dias, contatos a
partir do aparecimento do
vício, bem como dos cinco
anos para contestação do
conserto e se necessário a
solicitação da nulidade do
negócio.

É importante ressaltar
que é possível que o condo-

mínio acione a construtora
em juízo mesmo após o prazo
legal de cinco anos de garan-
tia, desde que comprove, tec-
nicamente, o surgimento do
vício no referido período.

Também vale destacar
que é ilegal as cláusulas e ma-
nuais de construtoras que re-
duzem o prazo de garantia
de cinco anos. O Código Civil
é claro ao determinar que a
garantia é irredutível e que
uma obra deve ter qualidade.

“Detectadoosvícios,ocon-
sumidorpodedesfazeronegó-
cio, pedir redução do preço,
exigir reparação ou indeniza-
çãoproporcionalaoprejuízo”,
diz Paulo Viana Cunha, espe-
cialista em direito imobiliário
e sócio do escritório Maga-
lhães, Silva e Viana – Socieda-
de de Advogados.

A advogada Ana Lima
diz que é preciso cautela
com a contratação de mão
de obra, antes de notificar a
empresa.

“Caso outro profissional
realize o conserto, a constru-
tora poderá alegar que não
foram seguidos os procedi-
mentos adequados”, afirma
a advogada.

De acordo com Paulo
Cunha, normalmente a lei é
favorável ao consumidor,
mas o mesmo tem que cum-
prir seus deveres.

RESPONSABILIDADE. Segundo
Ana Lima, as construtoras e
os engenheiros que assina-
ram os projetos são os res-
ponsáveis técnicos da edifi-
cação. Assim, estes devem
obedecer rigorosamente a
todas as obrigações e proce-
dimentos impostos pelas
normas técnicas da constru-
ção civil vigentes, arcando
com as consequências caso
ocorra o contrário.

“A primeira recomenda-
ção quando o vício for detec-
tado é que haja uma nego-
ciação direta com as constru-
toras. Essa é a forma mais rá-
pida e indicada para resol-
ver a situação”, pontua Pau-
lo Cunha.

“Caso a construtora ne-
gue proceder o reparo, deve-
se recorrer ao poder judiciá-
rio para que a obrigue a re-
parar os vícios”, complemen-
ta Ana Lima.

Na maioria dos caso, a
construtora é responsabiliza-
da pelos vícios, mas também
há situações em que os inves-
tidores ou donos do terreno
permutado são surpreendi-

dos por pedidos de indeniza-
ção vindos dos novos adqui-
rentes. A maioria desconhece
essa possibilidade.

“Quem pretende permu-
tar deve se aconselhar com

um profissional especiali-
zado, seja um bom corre-
tor ou um advogado que
domine o assunto, para
evitar surpresas. Depen-
dendo da situação do ne-
gócio, de como foi feita a
incorporação, os investi-
dores e donos dos terre-
nos permutados podem
ser corresponsáveis por tu-
do, tendo que arcar com ví-
cios”, explica o advogado
Paulo Cunha.

EVENTO. No intuito de evitar
transtornos durante as tran-
sações imobiliárias, a OAB-
MG promoveránesta segun-
da-feira,o XX Encontro Imo-
biliário. A advogada Ana Li-
ma é uma das palestrantes
do evento, que tem inscri-
ção gratuita e que esclarece-
rá diversos temas.

XX Encontro Imobiliário da

OAB/MG. Auditório da

OAB-MG – rua Albita, 250,

bairro Cruzeiro. Quando:

1.9.2014, às 19h. Inscrições

gratuitas. Informações:

www.oabmg.org.br

Falhas construtivas

MOISES SILVA

Atenção redobrada. Ana Lima diz que é preciso vistoriar minuciosamente o imóvel ao recebê-lo

Orientação Alerta

Segundoespecialistas,donosdeterrenospermutadospodemarcarcomasconsequências

Construção

Novas soluções tecnoló-
gicas no campo da constru-
ção civil e as tendências de
mercado serão apresenta-
das, entre os dias 3 e 5 de
setembro, na 13ª Feira In-
dustrial do Vale da Eletrôni-
ca (Fivel), que será realiza-
da entre os dias 3 e 5 de se-
tembro, a partir das 14h,
em Santa Rita do Sapucaí.

No evento, as companhias
terão a oportunidade de co-
nhecer o projeto Building
Connectivity, composto por
35 empresas do Arranjo Pro-
dutivo Local (APL), além de
participar do 1º Simpósio da
Construção Civil do Vale da
Eletrônica.

Desenvolvido pelo Se-
brae, em Santa Rita do Sapu-
caí, o Building Connectivity
é um projeto que integra a
ação de empresas do polo
que fabricam produtos para
o setor da Construção Civil,
de modo que elas unifi-
quem seu campo de atua-
ção, aproveitando um mes-
mo projeto ou cliente para
oferecer suas soluções. No
estande do Building Connec-
tivity, que funciona durante
todos os dias da Fivel, as em-
presas de Belo Horizonte e
de outras regiões com inte-
resse nesse mercado podem
ter acesso e conhecer as prin-
cipais tecnologias desenvol-
vidas no Vale, como o chico-
te elétrico, sistema padroni-
zado de tubulação do circui-
to elétrico de um imóvel, ba-
seado na planta da unidade,
que, após montado, só preci-
sa ser instalado, garantido
economia e a agilidade à
obra.

Durante a Fivel, aconte-
ce, também, o 1º Simpósio
da Construção Civil do Vale
da Eletrônica. Na primeira
apresentação, Davidson Fi-
gueiredo Deana, da empre-
sa Ethos, fala sobre solu-
ções construtivas em alve-
naria estrutural com blocos
de concreto. O tema “Indus-
trialização do sistema cons-
trutivo para edificações” se-
rá discutido por Ricardo Bri-
to, da CLP Engenharia, e, fe-
chando o ciclo de palestras,
Rony Rossi Horto, da Efatá
Projetos e Soluções Integra-
das apresenta o tema “Ino-
vações tecnológicas nas ins-
talações prediais”.

A entrada é gratuita. In-
formações pelo telefone
(35) 3471-2055 ou no site
www.sindvel.com.br/fivel.

Vícios podem desvalorizar e
afetar o uso da casa própria

“Detectado os vícios, o
consumidor pode
desfazer o negócio,
pedir redução do preço,
exigir reparação ou
indenização
proporcional ao
prejuízo”

Paulo Cunha

ANA LÚCIA C. DE MAGALHÃES/DIVULGAÇÃO

CLASSIFICADOS

“Existem vícios visíveis
a olho nu, que podem
ser identificados
durante a vistoria,
porém há outros que são
ocultos e perceptíveis
somente com o tempo
de uso”

Sílvio Saldanha
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