
sem dúvidas
ARQUITETO(A)

Profissional pergunta. CAU/BA responde.



RRT INDEVIDO ou
ACOBERTAMENTO
PROFISSIONAL

O assunto da vez é:

Quando o profissional assume a autoria
de trabalho que não tenha realizado.



Objetivos +
comuns entre
arquitetos e
urbanistas que
cometem a prática
são: 



Formar acervo técnico, comprovar direito autoral
Quando profissional, mesmo não participando da atividade,
emite enganosamente o Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) para benefício próprio.

Acobertar exercício ilegal ou irregular da
profissão de Arquitetura e Urbanismo

Quando a atividade é desenvolvida por pessoa não registrada no
CAU ou por profissional com registro não ativo (interrompido,
suspenso ou cancelado) e o Arquiteto e Urbanista emite o RRT
para que o(a) proprietário(a) apresente a órgãos licenciadores,
condomínios, etc.

Permitir o registro de empresas sem
arquitetos e urbanistas no CAU 

Quando o profissional, através da emissão do RRT de cargo e
função, se apresenta como responsável técnico de uma
empresa de arquitetura e urbanismo, sem a real participação.



Alguns profissionais adotam a
equivocada conduta no intuito de
"ajudar" algum conhecido ou de
obter fonte alternativa de renda,
ao cobrar pela emissão do RRT e
permitir a burla de procedimentos
burocráticos.
Em alguns locais estes
profissionais são apelidados
de  “canetinhas”. “canetinhas”.



“Registrar projeto ou trabalho técnico
ou de criação no CAU, para fins de
comprovação de direitos autorais e
formação de acervo técnico, que não
haja sido efetivamente concebido,
desenvolvido ou elaborado por quem
requerer o registro.”

Por que não pode?Por que não pode?Por que não pode?

A Lei 12.378 determina, em seu Art. 18,
que constitui infração ético-disciplinar:



O Código de Ética e Disciplina do CAU/BR
é claro ao vedar aos profissionais a prática
de “assinar” por atividades técnicas que
não tenham desenvolvido, através das
seguintes regras:

3.2.9. O arquiteto e urbanista deve declarar-se
impedido de assumir a autoria de trabalho
que não tenha realizado, bem como de
representar ou ser representado por outrem
de modo falso ou enganoso.

5.2.10. O arquiteto e urbanista deve declarar-se
impedido de associar seu nome a pessoas,
firmas, organizações ou empresas executoras
de serviços profissionais sem a sua real
participação nos serviços por elas prestados.



Principais riscos envolvidos
Para a sociedade
A atividade técnica de Arquitetura e Urbanismo
exercida por profissional não habilitado poderá
resultar em edificações/obras/espaços insalubres,
inseguros, planejamentos inadequados, desperdício
de materiais, impactos urbanos e ambientais, entre
outros problemas.

Para o arquiteto e urbanista infrator

O profissional poderá ser responsabilizado em caso
de falhas ocasionadas por erros cometidos na
atividade desenvolvida pelo acobertado.



Consequências da infração
O profissional poderá responder processo ético disciplinar no
CAU, que seguirá os procedimentos previstos Resolução n° 143
do CAU/BR. As sanções disciplinares podem implicar em multa
no valor entre 1 e 10 anuidades, bem como advertência
(reservada ou pública), suspensão entre 30 dias e um ano do
exercício da atividade de Arquitetura e Urbanismo em todo o
território nacional e cancelamento do registro.

Se a conduta apurada no processo ético-disciplinar constituir
violação ao Código Penal ou à Lei das Contravenções Penais, o
órgão julgador comunicará o fato à autoridade competente. 
Ex: Falsidade ideológica

Anulação do RRT, com base no Art. 39 da Resolução CAU/BR n° 91
“Art. 39. O RRT deverá ser anulado quando for constatada uma ou mais das seguintes situações:
 III – o arquiteto e urbanista responsável técnico tiver emprestado seu nome a pessoa física ou jurídica sem que tenha efetivamente participado das
atividades técnicas que constituem o RRT;
 IV – ficar caracterizado que o arquiteto e urbanista assumiu, por meio do RRT, a responsabilidade por atividade técnica efetivamente executada por
outro profissional
 § 1° A nulidade de RRT significa que este padece de falta de validade, em consequência de estar gravado de vício, o que o impede de existir
legalmente e de produzir efeitos.”

Caso seja possível a identificação da pessoa que de fato
desenvolveu a atividade, e esta não possuir registro no CAU,
poderá responder por exercício ilegal da profissão de
arquitetura e urbanismo. 



IMPORTANTE,?
NÃO É

CURTE, COMPARTILHA E
SALVA PRA LER NOVAMENTE


