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Atribuição da responsabilidade
na área da engenharia

Geralmente esse responsável é um 
sócio ou o titular da empresa, caso seja 
engenheiro. Quando não, é um engenhei-
ro contratado, credenciado por ter um 
diploma reconhecido pelo Crea – e como 
tal, possuidor de documento de identifi-
cação da entidade. Recém-formado, ainda 
sem grande experiência, ou veterano com 
muitos anos de vivência em diversas obras 
já realizadas, perante a lei, ambos têm as 
mesmas prerrogativas e assumem suas res-
ponsabilidades perante a Justiça.

Porém é preciso ponderar que numa cons-
trução, especialmente nas de grande porte 
como os grandes edifícios, pontes, viadutos, 
túneis, barragens, entre outras, a execução da 
obra envolve o uso de diversas tecnologias, 
cada uma com suas características próprias. 
Isso exige uma gerência altamente qualifica-
da e responsável para que toda a obra resulte 
num empreendimento bem sucedido.

O conceito de um responsável por uma 
obra como um todo, o grande coordenador 
das diversas áreas, ainda é válido, mas está 
cada vez mais difícil encontrar um único 
engenheiro, por mais experiente que seja, 
que conheça com profundidade todas as 
tecnologias envolvidas na construção. Em 
geral o responsável pela empresa, frequen-
temente o proprietário, atua como respon-
sável técnico. Mas, na prática, cuida dos 
problemas administrativos e financeiros da 
empresa, tendo pouco tempo para se de-
dicar àqueles que demandam competência 
técnica especializada. Ainda assim, é esse 
administrador o responsável por toda a 
obra perante o Crea.

Na prática os problemas técnicos são 
delegados aos engenheiros que respondem 
pelos diferentes setores das empresas. No 
entanto, o certo seria se esses profissionais 
emitissem suas ART’s aplicadas às diferen-
tes especialidades.

Esses engenheiros que integram a em-

presa como sócios, contratados, ou mesmo 
como profissionais terceirizados, nem sempre 
têm suas responsabilidades oficialmente atri-
buídas para cada área em que atuam na obra.

Uma obra tem início com o projeto 
arquitetônico, seguido dos projetos estru-
turais, de hidráulica, de eletricidade, de 
ar-condicionado e de uma grande série de 
outras especialidades. Cada um desses pro-
jetos resulta em atividades realizadas na 
obra, tais como montagens, concretagens, 
acabamentos e proteções em geral.

No canteiro da obra surge mais uma 
série de responsabilidades inerentes às exe-
cuções dos serviços e instalações. Os en-
genheiros que atuam nessas execuções no 
canteiro são os responsáveis pela boa ou má 
qualidade do trabalho, independentemente 
dos dados de desenhos, especificações e ca-
dernos de encargos.

Entendo, outrossim, ser inadmissível 
que os projetistas de quaisquer das espe-
cialidades, em especial o responsável pela 
concepção estrutural, não seja contratado 
e remunerado para acompanhar a execu-
ção da obra por ele projetada, bem como 
para verificar a adequação das operações 
da obra às premissas de seu projeto.

Na realidade, no desenvolvimento de uma 
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ara qualquer pessoa que 
sofra as consequências 
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P
de algo que resulte em dano ou prejuízo, 
a pergunta que imediatamente se faz é: 
quem é o responsável?

A procura do responsável é, numa re-
ação psicológica imediata, uma espécie de 
clamor para a punição, que mais do que 
o desejo de uma compensação material, 
move todo aquele que se sente prejudica-
do e almeja o devido reparo.

No entanto, infelizmente, numa ca-
racterística cultural sempre existente, mas 
exacerbada na atualidade, o interesse em 
se saber quem foi o responsável pelos fa-
tos positivos e pelas belas realizações, são 
negligenciados ou omitidos, sejam de pes-
soas, de grupos ou de sistemas.

Na construção civil, e na engenharia 
em geral, essa realidade também é verda-
deira. Quando acontece um desastre ou 
uma falha – que infelizmente acontecem 
–, o fato é explorado por longo tempo. 
Pena que as boas e belas obras de enge-
nharia sejam pouco divulgadas.

Mas voltemos à responsabilidade, ou seja, 
à fidelidade aos princípios e aos compromissos 
que interligam as pessoas numa comunidade 
social, ou ao próprio foro íntimo de cada um.

Quem é o responsável pela queda de 
uma ponte, por um desabamento, ou por 
qualquer tipo de desastre, mesmo que 
seja de um simples telhado?

Legalmente a responsabilidade pela obra 
é definida pela entidade oficial que regula-
menta o exercício da profissão de engenhei-
ro. A responsabilidade cabe àquele que as-
sinou a ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica), perante o Crea, pagou a taxa cor-
respondente, e tem seu nome registrado na 
placa obrigatoriamente fixada na fachada da 
obra! Uma eventual omissão desse registro e 
seus complementos, constitui pena de multa 
ou outras consequências punitivas.
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não recebia qualquer manutenção. Os danos à 
população e à ecologia não foram pequenos.

A falta de manutenção preventiva res-
ponde por grande parte dos danos e aciden-
tes em obras privadas e especialmente nas 
públicas. Esse é um problema para nós brasi-
leiros, ainda bastante resistentes à manuten-
ção preventiva especialmente em obras civis.

Em artigo de minha autoria publicado 
na REVISTA ENGENHARIA sob o títu-
lo “Manutenção, um problema cultural”, 
abordei o assunto, o qual também fará 
parte do livro que publicarei em breve sob 
o título Patologia Estrutural.

É um assunto com o qual devemos ainda 
nos preocupar por longo tempo com vistas 
à conscientização de nossos profissionais e 
homens públicos, para que venham a ado-
tar a cultura da manutenção preventiva nas 
obras civis, indispensável para um país com 
tantas necessidades por contemplar.

Em resumo, seja na execução de uma 
obra, com todas as implicações da constru-
ção, seja na manutenção das obras termina-
das, a responsabilidade profissional de cada 
elemento envolvido na obra jamais poderá 
ser negligenciada.

ter seu nome publicamente divulgado, como 
comprovação de seu envolvimento e dedi-
cação à sua atividade na obra.

A responsabilidade não é apenas uma 
questão legal, mas, muito em especial, 
um conceito individual, moral e cultural, 
além de estar implícito nos juramentos 
de formatura. Deve ser desenvolvido no 
ser humano por meio da educação e da 
formação contínua. O conceito de respon-
sabilidade tem início na família, se desen-
volve na escola primária e deve ser cons-
cientizado e aprimorado na universidade.

Os engenheiros que cuidam da execu-
ção das diferentes etapas de uma obra são 
igualmente responsáveis por ela. O profis-
sional consciente deverá reger-se mais pela 
responsabilidade que seu trabalho exige, 
do que por exigências outras, de natureza 
externa e corporativa, ainda que oficial.

Cabe por fim ainda ressaltar que desas-
tres acontecem, inúmeras vezes por motivos 
que não se pode imputar aos engenheiros 
ou responsáveis pela obra, mas sim pela fal-
ta de conservação e manutenção. E causas 
constantemente apontadas como responsá-
veis por prejuízos de monta.

Tempos atrás, assistimos o esvaziamento 
do lago do Parque da Aclimação (78 milhões 
de litros de água), ocasionado por ruptura no 
“vertedouro”. Equipamento que há 35 anos 

obra existe uma cadeia de res-
ponsabilidades e não me pare-
ce coerente, ou mesmo justo, 
haver um único responsável 
pela obra como um todo.

Além das áreas de proje-
tos e de execuções, na obra 
propriamente dita, existem 
outros responsáveis atuan-
do indiretamente. Como nos 

setores de suprimentos, os encarregados das 
escolhas e especificações. Ou nos setores de 
controles tecnológicos dos materiais e de 
mão-de-obra. Muitos desastres acontecem 
como decorrência de negligências ou irres-
ponsabilidades desses setores, considerados 
erroneamente como de menor importância.

O bom desenvolvimento tecnológico, a 
boa qualidade e o bom resultado de uma 
obra, exigem atualmente que a responsa-
bilidade seja partilhada entre tantos quan-
tos forem os profissionais especializados 
nela envolvidos. Portanto, a figura de um 
único e integral responsável por uma obra 
perante o Crea é incoerente e injusto.

Além da distribuição das responsabili-
dades, os nomes dos diversos responsáveis 
devem ser divulgados. Assim estabelece o 
Art.16 da Lei Federal nº 5194/66. Não somen-
te como registro formal, mas também para 
que se constitua em orgulho do profissional 
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