
NBR ABNT 15575 
ASPECTOS JURÍDICOS 



NBR ABNT 15575 
ASPECTOS JURÍDICOS 

I. NOVO CPC 

 Art. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher 
o perito, indicando-o mediante requerimento, desde 
que: 

 

I - sejam plenamente capazes; 

 

II - a causa possa ser resolvida por autocomposição. 
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I. NORMA TÉCNICA DE DESEMPENHO – INTRODUÇÃO  

 Editada e publicada pela ABNT – Associação Brasileira 
de Normas Técnicas   

 Publicada originalmente em 12/05/2008, foi 
prorrogada e finalmente entrou em vigor para 
edificações residenciais cujos projetos de construção 
(pedido de alvará) tenham sido protocolados a partir de 
19/07/2013 
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II. CONTEXTO ANTES DA EDIÇÃO 

 Grande margem para subjetividade, com o juiz 
decidindo conforme o que ele ou o perito entendem ser 
“normal” em uma edificação:  

“Não há como legalizar a entrega de uma unidade 
habitacional que  ‘permita que eu ouça o vizinho urinando, 
provocando descarga do sanitário, conversando com a mulher 
em tom normal no quarto do casal, porque isso é anormal, 
ocorrência constrangedora para quem ouve diante da certeza 
de que, da mesma maneira, o vizinho também ouve e, mesmo 
não desejando bisbilhotar, recolhe todas essas informações” 
TJSP – Processo nº 0002845854 
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TJSP – Processo nº 0002845854 

 “O laudo pericial é conclusivo sobre o defeito da 
construção quanto ao valor de tutela do sossego e da 
privacidade dos moradores, e aponta causas (ausência 
de proteção acústica), o que ocorreu devido ao grau de 
espessura das lajes e por total falta de isolamento 
acústico. (...) laudo demonstrou que o usual seria a 
utilização de lajes de espessura de 10cm (e não 7cm 
como empregado). (...) A perícia revelou que existem 
normas ABNT (são prejudiciais à saúde e ao sossego 
público os ruídos com níveis superiores aos aceitáveis 
pela Norma NBR 10.151)”  
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II. CONTEXTO ANTES DA EDIÇÃO 

 Condenações com base em entendimentos sem 
respaldo técnico, (ex: “o usual é utilizar laje de no 
mínimo 10cm”);  

 Utilização de normas inaplicáveis no caso (ex: NBR 
10.151, que diz respeito a “conforto acústico”, e não a 
atenuação acústica em edificações).  
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III. NORMA DE DESEMPENHO: CARACTERÍSTICAS 

 Aferição do “comportamento em uso” de edificações  

 Referenciais técnicos inovadores  

 Métodos de avaliação  

 Alocação de responsabilidades 
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Tripé: Requisitos + Critérios + Métodos de Avaliação 

Exemplo – Iluminação Natural 

  
 Requisito - “13.2 - Iluminação natural: Durante o dia, as 
dependências da edificação habitacional listadas na 
Tabela 13.1 devem receber iluminação natural 
conveniente, oriunda diretamente do exterior ou 
indiretamente, através de recintos adjacentes.” 

 Critério - “Níveis mínimos de iluminância natural. 
Contando unicamente com iluminação natural, os níveis 
gerais de iluminância nas diferentes dependências das 
construções habitacionais devem atender ao disposto na 
Tabela: 
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Tripé: Requisitos + Critérios + Métodos de Avaliação 
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Tripé: Requisitos + Critérios + Métodos de Avaliação 

 “13.2.2 Método de avaliação 

As simulações para o plano horizontal, períodos da 
manhã (9:30h) e da tarde (15:30h), respectivamente 
para os dias 23 de abril e 23 de outubro e sua avaliação 
deve ser realizada com emprego do algoritmo 
apresentado na ABNT NBR 15215 –3, atendendo as 
seguintes condições: (...)” 
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Outros exemplos de métodos de avaliação 
 
  

ISO 140-5 ISO 140-7 
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Níveis de Desempenho  

 Para todos os critérios, a norma estabeleceu um nível 
mínimo (M) de desempenho, cujo atendimento é 
obrigatório, e acrescentou também os níveis 
intermediário (I) e superior (S);  

 Estas classificações poderão ser utilizadas a fim de 
atribuir diferenciadores de qualidade para a edificação, e 
servirão como importantes elementos de marketing para 
vendas.  
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IV. LEITURA JURÍDICA 

 O que a norma representa?  

 Qual sua força jurídica? 
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IV. LEITURA JURÍDICA 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(entidade privada sem fins lucrativos), constituída em 
1940. 

 Foi vinculada ao Sinmetro (Lei nº 5.996/73) e 
reconhecida pelo Inmetro (autarquia federal) como 
“único Foro Nacional de Normalização”. 

 Conmetro: Resolução nº 07/1992 designando a 
“Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT como 
o Foro Nacional de Normalização”. 
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Código de Defesa do Consumidor 

 Art. 39: “É vedado ao fornecedor de produtos e 
serviços: 

VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer 
produto ou serviço em desacordo com as normas 
expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se 
normas específicas não existirem, pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO.” 
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Código Civil 

 Art. 615. “Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou 
o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. 
Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das 
instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras 
técnicas em trabalhos de tal natureza. 

Art. 616.  No caso da segunda parte do artigo 
antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de 
enjeitá-la, recebê-la com abatimento do preço.” 
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Consequências pelo descumprimento 

 “Deve a construtora cumprir, mediante escolha dos 
autores, de uma das alternativas (reparar os defeitos da 
obra ou perdas e danos cujo valor seria arbitrado em 
liquidação)” (...) 

os autores possuem direito a uma indenização pela 
desvalorização do imóvel(...) 

Se a construtora produz a perturbação que retira o 
sossego e prejudica a saúde dos  moradores, responde 
por esse dano complementar, em virtude de caracterizar 
dano moral indenizável. (...)” (TJSP Processo nº 0002845854) 
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V. VIDA ÚTIL 

 “Período de tempo em que um edifício e/ou seus 
sistemas se prestam às atividades para as quais foram 
projetados e construídos, com atendimento dos níveis de 
desempenho previstos nesta Norma, considerando a 
periodicidade e a correta execução dos processos de 
manutenção especificados no respectivo manual de uso, 
operação e manutenção.” 

 VUP - Vida Útil de Projeto: valor lançado no projeto 
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Não é uma inovação da Norma 

 CDC, Art. 18: “fornecedor responde pelos vícios que 
tornem os produtos impróprios ou inadequados ao 
consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor”; 

 STJ, Resp 984.106/2012: “defeito de adequação: a 
venda de um bem tido por durável com vida útil inferior 
àquela que legitimamente se esperava (...) muito embora 
o construtor responda pela solidez e segurança da obra 
pelo prazo legal de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 
618 do CC/02, não seria admissível que o 
empreendimento pudesse desabar no sexto ano e por 
nada respondesse o construtor.” 
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Norma veio a estabelecer “o que se esperar” quanto à 
durabilidade de cada sistema de uma edificação: 
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Vida Útil x Garantias 

 Garantia: prazo pelo qual o incorporador/construtor 
obriga-se a reparar qualquer patologia no imóvel, exceto 
se causado pelo usuário; 

 Vida Útil: prazo pelo qual se espera que a edificação 
e/ou os sistemas se comportem da maneira para a qual 
foram projetados.  
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Vida Útil x Garantias 

 Patologia dentro do prazo de garantia: responsabilidade 
objetiva do incorporador perante o consumidor pela 
reparação de qualquer patologia no imóvel, exceto se 
causado pelo usuário; (direito de regresso se for outro o 
responsável)  

 Patologia fora do prazo de garantia, mas dentro do 
prazo de vida útil:  responsabilidade subjetiva conforme 
apuração técnica do responsável 
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Exemplo prático 
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Exemplo prático 
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Exemplo prático 

 Edificação com 8 anos de existência  

 Fora do prazo de garantia (5 anos, questão de 
segurança), mas dentro do prazo de vida útil 

=> Se o laudo técnico apontar que a responsabilidade 
foi do fabricante ou do projetista, a incorporadora estará 
livre de responsabilidade 
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VI. RESPONSABILIDADES 

1) Responsabilidades do Projetista na NBR 15575  

 Qual projetista? NBR não ‘separa’ projetista estrutural, 
arquitetônico, etc. 

 Problema: Os valores utilizados nos projetos são 
interdependentes para fins de desempenho; ex: 
estrutural e as especificações do projeto arquitetônico; 
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 Recomendamos ao incorporador ou construtor que 
exerça seu papel de contratante e promova a integração 
entre os projetistas.  

 Definir projetista que será o responsável principal pelo 
atendimento de cada requisito de desempenho  
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a) cabe ao projetista “Estabelecer a VUP – Vida Útil de 
Projeto.” (decisão em conjunto com o incorporador) 

 

 “VUP: Período de tempo em que um edifício e/ou seus 
sistemas se prestam às atividades para as quais foram 
projetados e construídos, com atendimento dos níveis de 
desempenho previstos nesta Norma, considerando a 
periodicidade e a correta execução dos processos de 
manutenção especificados no respectivo manual de uso, 
operação e manutenção.” 
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b) cabe ao projetista “Especificar os materiais, produtos 
e processos para que a edificação e seus sistemas 
atendam ao desempenho mínimo estabelecido na norma 
ou pelo contratante.”  

 
 Nota: quanto aos materiais, é recomendável ao 
projetista observar o desempenho declarado pelos 
fabricantes. Se não houver desempenho declarado, “é 
recomendável solicitar informações aos fabricantes para 
balizar as decisões de especificação”. 
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ESPECIFICAÇÃO 

Porcelanato 
Polido 
60x60 
Creme 

Portobello / Similar 

Porcelanato 
Polido 
60x60 
Creme 

ATRITO 0,30 
LIMPABILIDADE 5 

RESIST. QUIMICA LA 
RESIST. QUIMICA HB 

EPU 0,1 
ABS 0,5% 

PEI 4 / ABRASAO 150 
Portobello ref 515/ 

similar 

Créditos da tela: Eng. Luiz Henrique Manetti - PortoBello 
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c) cabe ao projetista “Indicar os procedimentos de 
manutenção e sua periodicidade para que a edificação 
mantenha o desempenho esperado, e que atinja o prazo 
de vida útil estabelecido no projeto.”  

 
 Nota: o manual de uso, operação e manutenção deverá 
ser elaborado pelo construtor, com base nas informações 
apresentadas pelo projetista. 
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VI. RESPONSABILIDADES 

2) Responsabilidades do Construtor e Incorporador na 
NBR 15575  

a) “Identificação de riscos previsíveis à época do projeto: 
 

 - presença de aterro sanitário;  
- contaminação de lençol freático;  
- agentes agressivos no solo; e  
- outros riscos ambientais;” 

 
 Salvo convenção escrita, é da Incorporadora, e dos 
projetistas envolvidos, e não da Construtora  
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b) Observar as Diretrizes para Implantação e Entorno:  

-  avaliar os riscos de deslizamentos, enchentes, 
erosões, vibrações transmitidas por vias férreas, 
vibrações transmitidas por trabalhos de terraplenagem 
e compactação do solo, ocorrência de subsidência do 
solo, presença de crateras em camadas profundas, 
presença de solos expansíveis ou colapsíveis, presença 
de camadas profundas deformáveis e outros; 

 - estudos técnicos necessários para prever as 
interações entre construções próximas, considerando 
as eventuais sobreposições de bulbos de pressão, 
efeitos de grupo de estacas, rebaixamento do lençol 
freático e desconfinamento do solo em função de corte 
do terreno. 
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- estudos técnicos necessários para que sejam 
considerados riscos de explosões oriundos de 
confinamento de gases resultantes de aterros sanitários, 
solos contaminados, proximidades de pedreiras e 
outros, bem como pelas providências necessárias para 
que não ocorram prejuízos à segurança e funcionalidade 
da obra.   

  

 
 

 

c) Elaborar o Manual de Operação, Uso e Manutenção, 
que deve ser entregue ao proprietário, e o Manual das 
Áreas Comuns, que deve ser entregue ao Condomínio; 
(NBR 14037 e NBR 5674)  
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VI. RESPONSABILIDADES 

3) Responsabilidades dos Fornecedores e Fabricantes na 
NBR 15575  

“5.2 (...) Cabe ao FORNECEDOR DE SISTEMAS, 
caracterizar o desempenho de acordo com esta Norma.” 
  

“Convém que FABRICANTES DE PRODUTOS, sem normas 
brasileiras específicas ou que não tenham seus produtos 
com o desempenho caracterizado, forneçam resultados 
comprobatórios do desempenho de seus produtos com 
base nesta Norma ou em Normas específicas 
internacionais ou estrangeiras.”  
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VI. RESPONSABILIDADES 

“Convém que os FABRICANTES DE COMPONENTES a 
serem empregados na construção desenvolvam produtos 
que atendam pelo menos à VUP mínima obrigatória e 
informem em documentação técnica especifica as 
recomendações para manutenção corretiva e preventiva. 
contribuindo para que a VUP possa ser atingida.” 
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VI. RESPONSABILIDADES 

4) Responsabilidades do Usuário na NBR 15575  

a) Realizar a Manutenção, de acordo com o que 
estabelece a NBR 5674 e o Manual de Operação, Uso e 
Manutenção; 

 b) Realizar o uso correto da edificação, conforme 
orientações do Manual de Operação, Uso e Manutenção. 
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Anexo C:  

“É necessário salientar a importância da realização 
integral das ações de manutenção pelo usuário, sem o 
que se corre o risco da VUP não ser atingida. Por 
exemplo, um revestimento de fachada em argamassa 
pintado pode ser projetado para uma VUP de 25 anos, 
desde que a pintura seja refeita a cada 5 anos, no 
máximo. Por consequência, as eventuais patologias 
resultantes podem ter origem no uso inadequado e não 
em uma construção falha.” 
 

 

4) Responsabilidades do Usuário na NBR 15575  
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QUADRO ESTATÍSTICO  

 

 

VII. RASTREAMENTO DE RESPONSABILIDADES 

Paulo Helene (1992) 
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VIII. EXIGÊNCIAS DE AGENTES FINANCEIROS 

1) A Caixa mesmo antes da vigência já estava exigindo 
declarações em que o incorporador assume: 

- “responsabilidade pelo cumprimento das 
exigências da NBR 15575”;  
- “que foram considerados, na concepção dos 
projetos da edificação, os requisitos mínimos de 
desempenho;” 
- A CEF poderá solicitar, a qualquer tempo, 
comprovação de atendimento das normas técnicas 
(ensaios).  (...) 
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IX. APLICABILIDADE A EDIFICAÇÕES ANTERIORES? 

- Poderá ser utilizada como referencial, já que o quadro 
anterior era muito lacunoso; 
 

- Nosso entendimento: serve como parâmetro adicional, 
para o julgamento de litígios;  
 

- Se a edificação atende a Norma, não há como ser 
procedente a reclamação; 
 

- Se o desempenho se distancia muito do indicado na 
norma, a posição do construtor fica fragilizada.  
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X. COMPREENSÃO DA NORMA 

“A partir de agora, o 

consumidor não poderá mais 

ouvir o barulho do vizinho no 

andar de cima”  

BOM DIA BRASIL – 10/07/2013 



NBR ABNT 15575 
ASPECTOS JURÍDICOS 

X. COMPREENSÃO DA NORMA 

- O consumidor é leigo (o juiz também), e sua 
compreensão da norma técnica e de seus detalhes é rasa; 
 

- A imprensa tende a apresentar o assunto com pouca 
profundidade, e não raro comete equívocos;   
 

- Há risco de reclamações e litígios motivados pela 
incorreta compreensão da norma por parte do 
consumidor; 

  



Jurisprudência sobre Norma de Desempenho 

TRF4 "NBR 15575 estabelece (...) que os projetos habitacionais devem prevenir 

a infiltração da água da chuva e da umidade do solo de onde ela provier, com a 

impermeabilização das fundações e pisos em contato com o solo, porões e 

subsolos, jardins contíguos às fachadas e quaisquer paredes em contato com a 

umidade ascendente. (...) Diante da prova pericial produzida, resta claro que, 

não obstante a área verde do terreno confrontante nos fundos do 

apartamento da requerente provoque umidade expressiva em sua área de 

contorno, tornando o imóvel objeto da demanda mais úmido, fato é que era 

dever da construtora considerar o fato quando da construção do 

empreendimento, realizando a impermeabilização por tinta selante tipo sela 

água externamente e internamente às paredes, tetos e aos pisos em seus 

rejuntes, de modo a tornar a edificação estanque às fontes de umidade 

externas, de acordo com a norma NBR 15575” (RC 5007335-95.2013.404.7205)  



Mercado  



Processos Judiciais   

“Ao tomar conhecimento acerca das normas 
técnicas e após a negativa da requerida em 
solucionar os problemas relatados, irritados 
com o fato de não conseguirem dormir e 
utilizar de forma saudável seu unidade 
habitacional, os requerentes adquiriram um 
decibelímetro, após orientações de um amigo 
com conhecimentos de engenharia que esteve 
no apartamento e sinalizou a possibilidade de 
ser grande a quantidade de ruídos no local, 
bem como utilizaram um decibelímetro 
existente no celular, onde ambos 
apresentaram quantidades acima de 70 
(setenta) decibéis dentro da unidade 
habitacional, a medida que ocorre a geração 
de ruídos pelas aeronaves.”  



Processos Judiciais   

“Ainda, fica clara a relação de 
hipossuficiência dos requerentes frente à 
requerida, tendo em vista a capacidade 
técnica da mesma em apresentar 
informações e desenvolvimento de provas. 
Como se torna impossível buscar a 
realização do reparo integral do defeito 
que causa aos requerentes grande 
desprestígio, a diminuição do valor do 
imóvel, bem como a insegurança ao 
habitá-lo, demonstra claramente que os 
requerentes são hipossuficientes frente à 
requerida em todos os sentidos, em 
especial de forma técnica e econômica. A 
aplicação da inversão do ônus da prova é 
direito básico nas relações de consumo e 
indispensável no caso em tela, pois toda a 
documentação trazida fundamenta de 
forma inequívoca o direito dos 
requerentes.” 

“Neste momento nasce a necessidade de 
apresentação de documentos que 
provem as adequações as normas 
técnicas, bem como a realização de 
perícia técnica competente para aferir a 
aplicação das normas técnicas 
vinculadas a construção civil de prédios 
habitacionais, em respeito à Norma de 
Desempenho (NBR 15575)” 



Ensaios: Custos    



Inversão do Ônus da Prova no CDC 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;” 

“Por hipossuficiência, aqui, deve-se entender a 

impossibilidade de prova – ou de esclarecimento da relação 

de causalidade – trazida ao consumidor pela violação de uma 

norma que lhe dá proteção, por parte do fabricante ou do 

fornecedor. A hipossuficiência importa quanto há 

inesclarecibilidade da relação de causalidade e essa 

impossibilidade de esclarecimento tem relação com a própria 

violação da norma de proteção.” (L. G. MARINONI)  



Inversão do Ônus da Prova no CDC 

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA PERÍCIA 

REQUERIDA PELA PARTE AUTORA.  

O deferimento da inversão do ônus da prova – que se dá ao critério do 

Juízo quando configurada a verossimilhança da alegação ou 

hipossuficiência da parte – não tem o condão de obrigar o fornecedor 

a custear a prova requerida pelo consumidor.” (STJ, AgRg. No AI 

979.525/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29.08.2008) 



Inversão do Ônus da Prova no CDC 

"PROCESSO CIVIL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - CUSTEIO DA PROVA DETERMINADA PELO 

JUÍZO, COM ADESÃO DO AUTOR AO PUGNAR PELA REDUÇÃO DA 

VERBA HONORÁRIA - INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 19 E 33 DO CPC, 

BEM COMO 6º, VIII, DO CDC - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 

PROVIDO. 

- Acerca da inversão dos ônus da prova e das despesas para custeá-la 

quando verificada a relação de consumo, prevalece, no âmbito da 

Segunda Seção desta Corte Superior de Justiça que os efeitos da 

inversão do ônus da prova não possui a força de "obrigar a parte 

contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor" 

(cf. Resp nº 816.524-MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 

08/11/2006).” 



Inversão do Ônus da Prova no CDC 

“INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. REQUISITOS 

NÃO VERIFICADOS.. [...] 3. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a 

inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, 

devendo ser observada, para tanto, a verossimilhança das alegações 

firmadas pela parte em juízo ou a hipossuficiência do consumidor, 

hipótese não verificada nos autos. 3.1. Precedente Turmário: "1. [...] 

No que se refere à inversão do ônus da prova, observando-se a 

hipossuficiência do consumidor, a manobra é condicionada a 

dificuldade da prova e à verossimilhança da alegação." (TJ-DF 

20150111353000 DJE: 02/08/2017) 



Inversão do Ônus da Prova no CDC 

"1. (...) No que se refere à inversão do ônus da prova, observando-se a 

hipossuficiência do consumidor, a manobra é condicionada a 

dificuldade da prova e à verossimilhança da alegação." (0701382-

59.2016.8.07.0000, Relª. Desª. Sandra Reves Vasques Tonussi, 2ª 

Turma Cível, DJe de 11/04/2017). 4. Verifica-se que o caso dos autos 

não é de inversão do ônus da prova, porque a apelante tinha todas 

as condições de provar o que alega. [...]” (TJ-DF 20170110189368 DF 

0005254-86.2017.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de 

Julgamento: 07/02/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 20/02/2018 . Pág.: 208/234) 
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