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RESPONSABILIDADE LEGAL

 Quanto à Lei 12.378/2010

 Quanto ao Código de Ética e Disciplina do CAU/BR

 Quanto às Normas Técnicas (Desempenho)

 Quanto ao Novo COE-DF



RESPONSABILIDADE LEGAL – LEI 12.378/2010

LEI Nº 12.378/2010

Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o 

CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências.



RESPONSABILIDADE LEGAL – LEI 12.378/2010

LEI Nº 12.378/2010

Art. 17. No exercício da profissão, o arquiteto e

urbanista deve pautar sua conduta pelos parâmetros a

serem definidos no Código de Ética e Disciplina do

CAU/BR.



RESPONSABILIDADE LEGAL – LEI 12.378/2010

Art. 18. Constituem infrações disciplinares, além de

outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina:

IX - deixar de observar as normas legais e técnicas

pertinentes na execução de atividades de arquitetura e

urbanismo; (...)

XII - não efetuar Registro de Responsabilidade Técnica*

quando for obrigatório.

(Art. 45. Toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação
compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT.)



RESPONSABILIDADE LEGAL – CÓDIGO DE ÉTICA

RESOLUÇÃO N° 52, DE 6 DE SETEMBRO DE 2013

Aprova o Código de Ética e Disciplina do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

1. Obrigações Gerais / 1.1. Princípios:

1.1.1. O arquiteto e urbanista (...) deve deter, por

formação, um conjunto sistematizado de conhecimentos

das artes, das ciências e das técnicas, assim como das

teorias e práticas específicas da Arquitetura e

Urbanismo.



RESPONSABILIDADE LEGAL – CÓDIGO DE ÉTICA

1. Obrigações Gerais

1.2. Regras:

1.2.5. O arquiteto e urbanista deve declarar-se

impedido de assumir responsabilidades profissionais

que extrapolem os limites de suas atribuições,

habilidades e competências, em seus respectivos

campos de atuação.



RESPONSABILIDADE LEGAL – CÓDIGO DE ÉTICA

2. Obrigações – Interesse Público

2.1. Princípios:

2.1.1. O arquiteto e urbanista deve defender o interesse

público e respeitar o teor das leis que regem o exercício

profissional, considerando as consequências de suas

atividades segundo os princípios de sustentabilidade

socioambiental e contribuindo para a boa qualidade das

cidades, das edificações (...).



RESPONSABILIDADE LEGAL – CÓDIGO DE ÉTICA

2. Obrigações – Interesse Público

2.1. Princípios:

2.1.2. O arquiteto e urbanista deve defender o direito à

Arquitetura e Urbanismo, às políticas urbanas e ao

desenvolvimento urbano, à promoção da justiça e

inclusão social nas cidades, à solução de conflitos

fundiários, à moradia (...).



RESPONSABILIDADE LEGAL – CÓDIGO DE ÉTICA

2. Obrigações – Interesse Público

2.2. Regras:

2.2.3. O arquiteto e urbanista deve, no exercício das

atividades profissionais, zelar pela conservação e

preservação do patrimônio público.



RESPONSABILIDADE LEGAL – CÓDIGO DE ÉTICA

2. Obrigações – Interesse Público

2.3. Recomendações:

2.3.6. O arquiteto e urbanista deve respeitar a

legislação urbanística e ambiental e colaborar para o

seu aperfeiçoamento.



RESPONSABILIDADE LEGAL – CÓDIGO DE ÉTICA

4. Obrigações – Profissão

4.1. Princípios:

4.1.1. O arquiteto e urbanista deve considerar a

profissão como uma contribuição para o

desenvolvimento da sociedade.



RESPONSABILIDADE LEGAL – CÓDIGO DE ÉTICA

4. Obrigações – Profissão

4.1. Princípios:

4.1.2. O respeito e defesa da profissão devem ser

compreendidos como relevante promoção da justiça

social e importante contribuição para a cultura da

humanidade.



RESPONSABILIDADE LEGAL – CÓDIGO DE ÉTICA

4. Obrigações – Profissão

4.2. Regras:

4.2.6. O arquiteto e urbanista deve denunciar fato de

seu conhecimento que transgrida a ética profissional e

as obrigações deste Código



REFLEXÕES



REFLEXÕES

1. Obrigação de observar a legislação e normas

técnicas aplicáveis

2. Obrigação de observar princípios éticos

3. Atuação consciente à luz do interesse público e

políticas públicas



RESPONSABILIDADE LEGAL - NORMAS TÉCNICAS

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.”



RESPONSABILIDADE LEGAL - NORMAS TÉCNICAS

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:

 Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº
8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do
consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o
fornecedor às seguintes penalidades, ... :

I - multa; ... (...); 

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra 
ou de atividade; 



RESPONSABILIDADE LEGAL - NORMAS TÉCNICAS

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.



RESPONSABILIDADE LEGAL - NORMAS TÉCNICAS

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:

 Art. 12. São consideradas práticas infrativas:

IX - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:

a) em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
oficiais competentes, ou, se normas específicas não
existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT ou outra entidade credenciada pelo CONMETRO;



RESPONSABILIDADE LEGAL - NORMAS TÉCNICAS

LEGISLAÇÃO ESPARSA:

 Lei 4.150/62 – Contratos com a União

 Lei 4.591/64 – Lei de Incorporações Imobiliárias

 Lei 8.666/93 – Lei de Licitações

 Código de Obras e Edificações (em geral)

...dentre outras normas



NORMA DE DESEMPENHO

APLICAÇÃO:

 Edificações habitacionais com qualquer número de

paviamentos

 Não se aplica em caso de: reformas, retrofit, edificações

provisórias

 Projetos protocolados após a entrada em vigor



NORMA DE DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DE PROJETO - OBRIGAÇÃO DO PROJETISTA:

 Cabe ao Projetista estabelecer a Vida Útil de Projeto (VUP)

de cada sistema



NORMA DE DESEMPENHO

CONCEITO – VIDA ÚTIL DE PROJETO:

 A edificação deve manter certos requisitos para atender a

finalidade habitacional do longo do tempo (conforto térmico,

acústico, estanqueidade, segurança, etc).



NORMA DE DESEMPENHO

CONDIÇÃO PARA O ATINGIMENTO DA VUP:

 Se a manutenção não é realizada pelos usuários, a Vida

Útil de Projeto pode não ser atingida por culpa dos

usuários, o que caracteriza hipótese de exclusão de

responsabilidade de terceiros



NORMA DE DESEMPENHO

RESPONSABILIDADE x CULPABILIDADE

 Excludente de Responsabilidade do Construtor / Projetista:

 Código Civil – culpa exclusiva da vítima; fato

exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior;

(mau uso e/ou falta de manutenção)



NORMA DE DESEMPENHO

RESPONSABILIDADE x CULPABILIDADE

 Excludente de Responsabilidade do Construtor / Projetista:

 CDC – inexistência de defeito, culpa exclusiva do

consumidor, caso fortuito ou força maior;

(mau uso e/ou falta de manutenção)



NORMA DE DESEMPENHO

RESPONSABILIDADE x CULPABILIDADE

 Excludente de Responsabilidade do Construtor / Projetista:

ABNT NBR 15.575: Anexo C: “Se o usuário não realizar a

manutenção prevista, a VU real do revestimento pode ser

seriamente comprometida. Por consequência, as eventuais

manifestações patológicas resultantes podem ter origem no

uso inadequado e não em uma construção falha.”



NORMA DE DESEMPENHO

PRAZO DE GARANTIA x PRAZO DE RESPONSABILIDADE

 Garantia – obrigação legal de substituir (reparar), ressarcir 

ou abater

 Responsabilidade – obrigação de responder pela

adequação do produto durante a vida útil (ressalvado mau

uso, falta de manutenção, etc)



NORMA DE DESEMPENHO

TEORIA DA RESPONSABILIDADE PELA VIDA ÚTIL 

 STJ – Julgamento de Recurso Especial em 2012: 

“O Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no

que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da

vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o

fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço

largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia

contratual.”



NORMA DE DESEMPENHO

TEORIA DA RESPONSABILIDADE PELA VIDA ÚTIL 

“Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do

desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto,

mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo

estrutural, resistência de materiais, entre outros, o

prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em

que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso

ocorrido depois de expirado o prazo contratual de

garantia (...).”



NORMA DE DESEMPENHO

TEORIA DA RESPONSABILIDADE PELA VIDA ÚTIL 

Ademais, independentemente de prazo contatual de garantia,

a venda de um bem tido por durável com vida útil

inferior àquela que legitimamente se esperava, além de

configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC),

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve

nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam

de direito comum.



REFLEXÕES



REFLEXÕES

1. Cumprimento obrigatório das normas técnicas

2. Clareza nas contratações de projeto e sua execução

quanto à definição de responsabilidades e

especificação de materiais

3. Especificação de materiais e serviços que atendam a

norma

4. Manter arquivos e documentos durante prazos legais



RESPONSABILIDADE LEGAL – NOVO COE

LEI Nº 6.138/18 / DEC. 39.272/18

Art. 16. Responsáveis técnicos são os profissionais

legalmente habilitados a projetar, construir, calcular,

executar serviços técnicos, orientar e se responsabilizar

tecnicamente por obras e edificações.



RESPONSABILIDADE LEGAL – NOVO COE

LEI Nº 6.138/18 / DEC. 39.272/18

Art. 17. Compete aos responsáveis técnicos pela

elaboração dos projetos:

(...)

IV – responder pelas informações técnicas fornecidas;

V – observar a legislação pertinente, as normas técnicas

brasileiras listadas no regulamento e as normas locais.



RESPONSABILIDADE LEGAL – NOVO COE

LEI Nº 6.138/18 / DEC. 39.272/18

Art. 18. Cabe ao responsável técnico pela execução da

obra:

I – adotar medidas de segurança para resguardar a

integridade dos bens públicos e privados que possam

ser afetados pela obra até sua conclusão;



RESPONSABILIDADE LEGAL – NOVO COE

LEI Nº 6.138/18 / DEC. 39.272/18

Art. 18. Cabe ao responsável técnico pela execução da

obra:

V – assegurar a fiel execução da obra de acordo com o

projeto arquitetônico habilitado e com a licença de

obras;



RESPONSABILIDADE LEGAL – NOVO COE

SANÇÕES E RESPONSABILIDADES 

EM CASO DE INFRAÇÃO

 Sanções Administrativas

 Responsabilidade Civil

 Responsabilidade Criminal



CONSIDERAÇÕES FINAIS
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