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O CONSELHO
DE ARQUITETURA
E URBANISMO

A Lei nº 12.378/2010 regulamentou o exercício de 
arquitetura e urbanismo e criou o Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os Conse-
lhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal (CAU/UF e CAU/DF). 

Determinadas atividades profissionais, detalhadas na 
Resolução CAU/BR nº 21/2012, são atribuições legais 
dos arquitetos e urbanistas e, portanto, requerem a 
presença de um profissional legalmente habilitado, 
emitindo documento de responsabilidade técnica 
para a sua realização. 

Os CAU/UF e o CAU/DF são autarquias federais cuja 
função é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 
profissão de arquitetura e urbanismo. Cabe ao 
CAU/UF, dentre outros deveres, o de verificar a 
regularidade de obras de arquitetura efêmera em 
cumprimento à Lei nº 12.378/2010 e à Resolução 
CAU/BR nº 22/2012, que dispõe sobre a fiscalização 
do exercício profissional.
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Diferentemente de feiras e eventos em geral (nos 
quais as estruturas montadas são, essencialmente, 
efêmeras), edificações de mostras de arquitetura 
costumam ser reformadas e seus ambientes divididos 
entre profissionais que expõem seu trabalho median-
te o desempenho de atividades técnicas – projeto e 
execução de arquitetura de interiores, instalações 
elétricas, hidrossanitárias, luminotécnico, mobiliário, 
entre outras. O CAU/ES, no desempenho de suas 
funções de orientação e fiscalização, cobra da organi-
zação das mostras a documentação de responsabili-
dade técnica necessária à regularidade de todos os 
serviços técnicos desenvolvidos. Não somente a 
documentação referente aos ambientes (providencia-
da pelos profissionais expositores) é requerida, mas 
também aquelas atinentes ao evento como um todo 
(reformas gerais que antecedem as intervenções 
individuais dos ambientes, plano de prevenção e 
combate a incêndio, laudos técnicos de instalações 
elétricas etc.).
 

A. FISCALIZAÇÃO DE MOSTRAS DE ARQUITETURA 
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B. PROPÓSITO DESTE CADERNO TÉCNICO

Tendo em vista a necessidade de orientar, disciplinar 
e fiscalizar o exercício de atividades técnicas regula-
mentadas pela Lei nº 12.378/2010, o CAU/ES publica 
este caderno técnico com o objetivo de esclarecer as 
partes envolvidas na realização de mostras acerca da 
documentação necessária à regularidade de sua 
montagem e organização, contribuindo para garantir 
uma experiência segura aos usuários.



Essa normativa do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil lista as atribuições dos profis-
sionais arquitetos e urbanistas, compartilhadas ou 
não com outras profissões regulamentadas. 
Dentre elas, considerando o foco do presente 
caderno técnico, listam-se: “projeto arquitetônico 
de reforma”, “projeto de reforma de interiores”, 
“projeto arquitetônico”, “projeto de arquitetura de 
interiores”, “projeto de mobiliário”, “projeto de 
instalações elétricas prediais de baixa tensão”, 
“projeto de instalações hidrossanitárias”, “projeto 
de instalações prediais de prevenção e combate a 
incêndio”, além das respectivas atividades de 
execução e da elaboração de “laudos técnicos”. 
Serviços técnicos regulamentados devem possuir 
um responsável técnico que emita o documento 
de responsabilidade técnica competente. Arquite-
to e urbanista emite Registros de Responsabilida-
de Técnica (RRT). A função do documento de 
responsabilidade técnica é vincular o profissional 
ao contratante (organização do evento ou exposi-
tor) e ao serviço que está sendo realizado. Cabe 
ao responsável técnico prezar pela boa técnica 
dentro do que estiver registrando, bem como 
responder por eventuais sinistros que possam 
ocorrer durante a utilização das estruturas sob sua 
competência.

A. RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 21/2012
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B. RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 91/2014

Existem momentos corretos para a emissão dos RRTs 
de projeto e execução das atividades sob competên-
cia de arquitetos e urbanistas. A Resolução CAU/BR 
nº 91/2014 é a normativa que define quando os 
documentos devem ser registrados e quitados, a fim 
de que estejam ativos e válidos para todos os fins 
legais, inclusive a fiscalização. 

Conforme o art. 2º da Resolução:

I. PROJETO: RRT pode ser registrado antes ou duran-
te a elaboração dos projetos, necessariamente antes 
da execução iniciar; 
II. EXECUÇÃO: Obrigatoriamente, o RRT deve ser 
emitido antes do início da execução, de modo que a 
obra/montagem possua responsável técnico desde o 
seu primeiro dia.

Se, durante a visita de fiscalização do CAU/RS, forem 
identificados RRTs emitidos fora dessas condições, o 
responsável técnico será acionado para regularizar o 
caso. Porém, a organização do evento deve atentar 
ao fato de que, caso ocorra algum sinistro durante o 
espaço de tempo em que os RRTs não abrangiam os 
serviços, ela poderá responder solidariamente pelos 
danos causados. Responderá, tanto judicialmente, se 
acionada pelas partes lesadas, quanto administrativa-
mente, diante do CAU/ES, pela condução ilegal de 
serviços técnicos.



Essa normativa dispõe sobre o Registro de Responsa-
bilidade Técnica (RRT), seus tipos, modalidades, 
formas de participação e prazos. Em seu art. 2º, a 
Resolução CAU/BR nº 91/2014 define que:

C. RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 91/2014
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D. RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 22/2012

I. RRT DE PROJETO: poderá ser emitido antes ou durante a elabo-
ração do projeto. Ou seja, o profissional pode elaborar o RRT de 
projeto e o síndico pode recebê-lo a qualquer momento antes 
do início da execução da obra. II. RRT DE EXECUÇÃO: deve ser 
emitido imediatamente antes do início da obra, tendo em vista 
a exigência de responsável técnico pelos serviços desde o 
primeiro dia de execução. Caso o arquiteto e urbanista não 
emita o RRT antes de iniciar a obra, quando for registrar sua 
responsabilidade, pagará multa correspondente a 03 (três) vezes 
a taxa normal do documento. É importante salientar que, 
enquanto não houver RRT de execução válido, a obra é irregular 
e não possui responsável técnico, recaindo sobre o síndico, 
solidariamente ao proprietário, a responsabilidade por qualquer 
sinistro (conforme ABNT NBR nº 16.280/2015), sem prejuízo da 
responsabilização, no CAU/UF, do arquiteto e urbanista que 
esteja efetivamente executando a obra, porém, sem emitir a 
documentação de responsabilidade técnica devida.

A fiscalização dos CAU/UF é regrada por essa resolu-
ção, que define os ritos processuais de fiscalização 
(processo administrativo) e, principalmente, regula-
menta as infrações de exercício profissional de 
arquitetura e urbanismo, fixando as respectivas 
penalidades nos incisos do art. 35. 
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SOU ARQUITETO E 
URBANISTA: O QUE 
DEVO FAZER?

Quando contratado para projetar e executar uma 
reforma em unidade condominial, o arquiteto e 
urbanista deverá emitir: 

A. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

I. RRT DE PROJETO 
Quando? 
Antes do início da execução. Contendo: Todas as atividades 
técnicas de projeto com a respectiva metragem, como 
arquitetura de interiores e/ou arquitetura, instalações 
hidrossanitárias e elétricas prediais, estruturas etc. 
II. RRT DE EXECUÇÃO 
Quando? 
Antes do início da execução Contendo: Todas as atividades 
técnicas de execução com a respectiva metragem, como 
arquitetura de interiores e/ou arquitetura, instalações 
hidrossanitárias e elétricas prediais, estruturas etc. 

São infrações fiscalizáveis pelo CAU, por exemplo, o 
exercício ilegal da profissão (quando o proprietário 
conduz reforma sem responsável técnico) e também 
a ausência de RRT válido quando o arquiteto e 
urbanista contratado para o serviço deixa de emitir o 
documento.



i. Se for contratado apenas para atividades de proje-
to, recomenda-se que o profissional forneça orienta-
ção escrita ao cliente acerca da necessidade de 
contratar responsável técnico para a execução.

ii. Considerando que o síndico poderá levar o Plano 
de Reforma para anuência dos condôminos em 
reunião condominial, pode ser oportuno comparecer 
à reunião, junto do cliente, a fim de esclarecer 
qualquer pormenor e evitar transtornos com os 
moradores durante a execução dos serviços.

iii. Durante a obra, é aconselhável fixar, no acesso à 
unidade condominial e/ou no hall de entrada do 
edifício, o número dos RRTs de projeto e execução 
que foram emitidos para os serviços em andamento.

B. RECOMENDAÇÕES
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DÚVIDAS FREQUENTES

A. EM QUE CONSISTE O PLANO DE REFORMA? 
É um documento, sugerido pela ABNT NBR nº 
16.280/2015, que congrega projeto, memorial 
descritivo, escopo dos serviços a serem realizados, 
cronograma da reforma, identificação da empresa e 
de profissionais envolvidos na reforma, RRTs e ARTs, 
informações sobre o planejamento do descarte de 
resíduos, entre outros itens atinentes à reforma.

B. DO QUE SE TRATA O MANUAL DE OPERAÇÃO, 
USO E MANUTENÇÃO? 
Como o termo sugere, é um manual que reúne 
características do edifício, as quais devem ser manti-
das atualizadas, a fim de orientar as atividades de 
operação, uso e manutenção de forma apropriada. 
Por exemplo, ao reformar sua unidade condominial, 
o proprietário ou inquilino deve saber quais particula-
ridades estruturais das outras unidades (que podem 
não ser mais as originais do edifício) irão influenciar 
sua residência.

C. REFORMAS EM ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍ-
NIO SÃO RESPONSABILIDADE DE QUEM? 
De acordo com a ABNT NBR nº 16.280/2015, o 
síndico, como responsável legal do condomínio, 
responde pelas obras em áreas comuns. Caso não 
providencie a contratação de um responsável técnico 
e arquive toda a documentação de responsabilidade 
técnica necessária, poderá ser denunciado pelos 
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condôminos aos órgãos competentes e responder 
judicialmente por qualquer sinistro decorrente da 
obra irregular.

D. REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE 
“EXECUÇÃO” É A MESMA COISA QUE “ACOMPA-
NHAMENTO” OU “FISCALIZAÇÃO”? 
Conforme o glossário da Resolução CAU/BR nº 
21/2012, a execução é a responsabilidade pela 
materialização da obra conforme as especificações do 
projeto, ou seja, é obrigatória a apresentação de 
RRT/ART de execução quando uma obra está em 
andamento. O acompanhamento consiste na verifica-
ção da implantação do projeto, visando assegurar 
que a execução obedeça às definições nele contidas. 
Por fim, conforme o glossário da Resolução CAU/BR 
nº 51/2013, a fiscalização de obra ou serviço técnico 
é atividade que consiste na inspeção e no controle 
técnico sistemático de obra ou serviço técnico, tendo 
por finalidade verificar o cumprimento de prazos, 
orçamento, dentro outros elementos, além de se 
assegurar que o projeto está sendo seguido.

E. SOU SÍNDICO, COBREI A DOCUMENTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA A REFORMA 
SEM SUCESSO E A OBRA ESTÁ OCORRENDO 
ASSIM MESMO. O QUE FAZER? 
A ABNT NBR nº 16.280/2015 orienta aos síndicos a 
paralisação da obra que não possua a documentação 
competente. Por exemplo, o síndico poderá, dentro 
do possível, desautorizar o acesso de prestadores de 
serviço e a chegada de materiais de construção na 
portaria, sem prejuízo da possibilidade de comunicar 
o fato às autoridades competentes. Na ausência de 
porteiro e/ou zelador, poderá, por exemplo,
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CONTATO 
atendimento@caues.gov.br

(27) 3324-4850

encaminhar uma correspondência com aviso de 
recebimento ao proprietário, cientificando da irregu-
laridade da obra e requerendo a documentação 
pertinente imediatamente. É adequado arquivar esse 
documento, bem como todos os demais nos quais 
possa comprovar que ao menos buscou realizar seu 
trabalho de fiscalização, de forma a eximir-se de 
responsabilização futura.

F. ARQUITETO E URBANISTA PODE FAZER REFOR-
ÇO ESTRUTURAL? 
Conforme dispõe a Resolução CAU/BR nº 21/2012, o 
arquiteto e urbanista possui atribuição legal para 
projeto e execução de estruturas prediais quaisquer, 
sejam elas de concreto, madeira, metal ou mistas.

G. ARQUITETO E URBANISTA PODE FAZER INSTA-
LAÇÕES ELÉTRICAS? 
Conforme dispõe a Resolução CAU/BR nº 21/2012, o 
arquiteto e urbanista possui atribuição legal para 
projeto e execução de instalações elétricas prediais. 
A única restrição aplicável é para redes de alta ou 
média tensão, situação nas quais o arquiteto e 
urbanista não pode intervir. Por isso, o projeto e a 
execução de sistemas de proteção a descargas 
atmosféricas (SPDA) não podem ser realizados por 
arquiteto e urbanista.
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