
 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE 

PROFISSIONAL 



Profissões Regulamentadas 
Eng. 

Elétrica 

Eng. Mecânica Eng. Civil 

Eng. 

Produção 
Eng. 

Segurança do 

Trabalho 

Eng. 

Química Agronomia 

Geologia 



Requisitos Legais 

Quadro Técnico 

Projetos 

Resoluções do 

Confea* 

Anuidade 

Profissional 

Registro 

Profissional 
Registro de 

Empresa 



CTPS 

Lei 5.194\66 

Art. 5ª CF\88 

CAT 

Lei 6.496\77 

ART 

Contrato 



Responsabilidades 

Trabalhista 

Ética 

Civil 

Administrativa 

Criminal 



Pressupostos Lógicos da 

Responsabilidade Profissional 

Ética 

Confiabilidade 

Dignidade da 

pessoa Humana 

Alteridade 

Solidariedade\ 

Fraternidade 



Dar a cada um o 

que é seu 

Correto\Bom 

Viver Honestamente Não lesar ninguém 

Valorização 

da Profissão 



Danos 

Danos 

Ambientais 

Coletivos 

Danos 

Emergentes 

Perda de 

uma chance 

Patrimônio 

Assédio 

Sexual 



Pessoais Morais 

Discriminação Assédio Moral 

Lucros 

Cessantes 



Eixo Valorativo 

Moral 

Deveres 

Justiça 

Direitos 



Pressupostos Gerais 

Dano Conduta 

Nexo 

Causal 



ETIMOLOGIA 

 O vocábulo RESPONSABILIDADE, em 

sua etimologia, explicita bem o instituto. 

 

 RESPONSABILIDADE, deriva do verbo 

latino Respondere, com raiz latina no 

termo spondeo, que, muito a grosso 

modo, significa tornar-se garantidor 

(responsável) por algo. 

 

  

 



EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 A Constituição, lei hierarquicamente 

superior às demais no âmbito do 

ordenamento jurídico brasileiro, 

estipulou o livre exercício profissional, 

atendidas as qualificações que a lei 

estabelecer – Norma de eficácia 

contida. 

 

  

 



Artigo 5o., inciso XIII: 

  

 “XIII - é livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas 

as qualificações profissionais que a 

lei estabelecer.” 

  

 



Leis n.° 5.194/1966 e 

6.496/77 
  

 Nesse sentido, a Lei n.º 5.194/1966 

regulamentou as profissões de 

Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo. 

   A Lei 6.496/1977 institui a 

obrigatoriedade de anotação de ART 

 

 

 

  

 



 

 Essas profissões foram regulamentadas 

por Lei, em virtude da sua importância 

para a vida em sociedade. 

 Dessa forma, o mau exercício dessas 

profissões, implica em conseqüências na 

esfera de direitos do profissional.   



AS RESPONSABILIDADES 

JURÍDICAS 

 

 1 - Responsabilidade Civil  

 2 - Responsabilidade no CDC 

 3 - Responsabilidade Trabalhista 

 4 - Responsabilidade Criminal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 



 Princípio: toda atividade que 

acarreta um prejuízo gera 

responsabilidade ou dever de 

indenizar. 

 A Responsabilidade Civil é sempre 

uma obrigação de reparar danos - 

à pessoa, ao patrimônio alheio ou a 

grupos de pessoas ou à sociedade 

em geral. 

 

 



 

 A Responsabilidade Civil acarreta para 

o profissional conseqüências de ordem 

patrimonial: dano emergente, lucros 

cessantes e danos morais. 

Dano emergente é o dano imediato 

sofrido. 

Lucros cessantes são os valores que 

deixou de ganhar em virtude do ato ilícito 

 

 

 



 Danos morais ocorrem quando há 

perda, ou diminuição, total ou parcial, de 

elemento, ou de expressão componente 

de sua estrutura de bens psíquicos, 

físicos, morais, afetivos ou relativos à 

personalidade. Inclusive pode a pessoa 

jurídica sofrer dano moral. Ex. Imagem e 

nome da empresa. 

 Eles podem ser acumulados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- SOCIEDADE DE RISCOS 

 

- SOCIEDADE DE MASSA 

 

- SOCIEDADE INFORMADA 

 

- SOCIEDAE MIDIATIZADA 



 Dispositivos legais 

 Art. 186, CC: "Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito". 

 Art. 927, CC: "Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo." 

 

 

 



 Portanto, a Responsabilidade Civil 

depende da ocorrência de: 

a) ação ou omissão antijurídica; 

b) culpa (negligência, imprudência, 

imperícia) ou dolo (intenção livre e 

consciente de produzir o dano); 

c) dano material ou moral; e 

d) nexo de causalidade entre a ação e 

omissão e o dano. 



 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL: 

 RESPONSABILIDADE PELA 

SOLIDEZ E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 



 Nos termos do Código Civil 

brasileiro, o profissional responde 

pela solidez e segurança da 

obra/construção durante cinco 

anos. 

 Importância da documentação da 

obra de forma oficial. 



 Art. 618, Código Civil: “Nos contratos de 

empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução 

responderá, durante o prazo irredutível 

de cinco anos, pela solidez e segurança 

do trabalho, assim em razão dos 

materiais, como do solo”. 

 Vícios aparentes e ocultos 

  Empreitada mista e de lavor 

 



 Compete ao profissional, em caráter 

exclusivo, a escolha dos materiais a 

serem empregados na obra ou serviço. 

 “Memorial descritivo”: documento que 

especifica tipo, marca do material.  

 Responsabilidade do profissional por 

dano advindo da utilização de material 

em desacordo com o especificado ou 

com critérios de segurança. 

ESCOLHA DOS MATERIAIS 



 Exemplo: Na construção civil, é comum 

a ocorrência de danos a vizinhos, em 

virtude da vibração de estaqueamentos, 

queda de materiais, vazamentos, 

infiltrações, rachaduras, outros defeitos. 

 A reparação dos danos resultantes 

desses incidentes incumbe ao 

profissional, a quem cabe zelar pela 

segurança e saúde de terceiros. 

RESPONSABILIDADE POR 

DANOS A TERCEIROS 



 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE 

NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO 

CONSUMIDOR 



Defesa do Consumidor 

 A proteção ao consumidor é direito 

fundamental, previsto no artigo 5º, 

inciso XXXII da Constituição Federal: 

“O Estado promoverá, na forma da lei, a 

defesa do consumidor”.  

 Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), criado para efetivar 

a proteção. 



 Aplicabilidade do CDC à contratação de 

profissional liberal de Engenharia  e 

Agronomia. 

  Profissional liberal é aquele que exerce 

suas atividades por conta própria / 

Resp/subjetiva 

 Ao contrário da sociedade empresária ou 

do empresário individual que respondem 

de modo objetivo (CC ou CDC). 

 



 O contratante é considerado 

consumidor, Art. 2° Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. 

 

Parágrafo único. Equipara-se a 

consumidor a coletividade de pessoas, 

ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo.  



 A responsabilidade do profissional liberal 

por dano ao consumidor depende de 

culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia) comprovada. 

 

 Art. 14. § 4º: a responsabilidade pessoal 

dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa. 



 Contudo, caso seja prestada por 

empresa de engenharia, pessoa 

jurídica, independe de culpa. 

 

 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua fruição e riscos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. Aquisição de imóvel. Dimensão da garagem 

inferior ao previsto no contrato, não comportando o 

veículo dos adquirentes. Além disso a rampa de 

acesso foi construída de forma irregular. 

Responsabilidade da empresa de Engenharia, 

pelos danos sofridos pelos adquirentes do imóvel.   

 
Fonte: TJ/ES; AC 24069006773; Primeira Câmara 

Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral; Julg. 

02/10/2007; DJES 21/11/2007; Pág. 68), íntegra em 

anexo. 



 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE 

TRABALHISTA 



 É oriunda das relações contratuais ou 

legais assumidas com os trabalhadores 

(operários, mestres, técnicos e até mesmo 

outros profissionais) utilizados na obra ou 

serviço. 

 A responsabilidade trabalhista resulta das 

relações com os empregados e 

trabalhadores que compreendem: direito 

ao trabalho, remuneração, férias, 

descanso semanal e indenizações, 

inclusive, aquelas resultantes de 

acidentes que prejudicam a integridade 

física do trabalhador.  



 A responsabilidade trabalhista estende-se 

também sobre as obrigações acidentárias 

(decorrentes de acidentes do trabalho) e 

previdenciárias em relação aos trabalhadores. 

 

 O profissional só assume esse tipo de 

responsabilidade quando contratar empregados, 

pessoalmente ou através de seu representante 

ou representante de sua empresa. Nas obras de 

serviços contratados por administração o 

profissional estará isento desta responsabilidade, 

desde que o proprietário assuma o encargo da 

contratação dos operários.  

 



 A responsabilidade trabalhista também pode 

repercutir  na relação de trabalho, seja ela 

empregatícia ou não, pois é dever do 

profissional cuidar do bom e pleno 

desenvolvimento da obra, e isso inclui os 

cuidados especiais quanto aos riscos aos 

trabalhadores nela envolvidos.  



 Art. 157. Cabe às empresas: 

– I - cumprir e fazer cumprir as normas de 

segurança e medicina do trabalho; 

– II - instruir os empregados, através de ordens de 

serviço, quanto às precauções a tomar no 

sentido de evitar acidentes do trabalho ou 

doenças ocupacionais; 

– III - adotar as medidas que lhes sejam 

determinadas pelo órgão regional competente; 

– IV - facilitar o exercício da fiscalização pela 

autoridade competente. 

 

Responsabilidade Trabalhista 



 

 Caso seja o empregado que não queira 

usar os equipamentos e proteção 

individual, ou não queira seguir as 

instruções destinadas a evitar acidentes 

de trabalho, o empregador pode até 

dispensá-lo por justa causa (art. 158, 

parágrafo único, CLT). 

 

Responsabilidade Trabalhista 



 

 Se a omissão for do empregador em relação ao 

cumprimento das normas relativas à segurança e 

à saúde no trabalho, o empregado pode pleitear 

a rescisão indireta do contrato de trabalho, 

com base no art. 483, alíneas c, d ou f, da CLT, 

sob o fundamento de estar correndo perigo 

manifesto de mal considerável, de não cumprir o 

empregador as obrigações do contrato ou de ser 

ofendido fisicamente pelo empregador ou seus 

prepostos, respectivamente. 

 

 

Responsabilidade Trabalhista 



 

 A Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT, equipara ao empregador os 

profissionais liberais que admitem 

trabalhadores em obra/serviço, 

originando-se daí o vínculo 

empregatício e toda a 

responsabilidade do profissional 

liberal no âmbito da legislação 

trabalhista. 

 

Responsabilidade Trabalhista 



 

 
Responsabilidade Previdenciária 

 O empregado que vier a ser vítima de 

acidente de trabalho tem garantida, pelo 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, a 

manutenção do seu contrato de trabalho 

na empresa (estabilidade provisória), após 

a cessação do auxílio-doença acidentário, 

independentemente de percepção de 

auxílio-acidente ou de ter restado seqüela 

(art. 118, da Lei nº 8.213/91): 

 

 



 Art. 118. O segurado que sofreu 

acidente do trabalho tem garantida, 

pelo prazo mínimo de doze meses, a 

manutenção do seu contrato de 

trabalho na empresa, após a 

cessação do auxílio-doença 

acidentário, independentemente de 

percepção de auxílio-acidente. 

 



 Em caso de acidente motivado por 

negligência do empregador em relação 

ao cumprimento das normas de 

segurança e saúde do trabalho relativas 

à proteção individual e coletiva, a 

Previdência Social deve propor ação 

regressiva contra os responsáveis, sem 

prejuízo da responsabilidade civil (Lei 

nº 8.213/91, art. 120). 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE 

PENAL 



 A Responsabilidade Penal decorre de 

um dano mais grave, de ofensa não 

apenas privada, mas social e geral; a 

má conduta profissional atinge os bens 

jurídicos mais relevantes da Sociedade 

(a vida, a incolumidade física e moral, 

etc...). 

 

 



CRIME DE DESABAMENTO 

OU DESMORONAMENTO 

 Queda de construção em virtude de 

fator humano. 

 Art. 256, Código Penal - Causar 

desabamento ou desmoronamento, 

expondo a perigo a vida, a integridade 

física ou o patrimônio de outrem: 

 Pena - reclusão, de um a quatro anos, e 

multa. 

 

 



CRIME DE DESABAMENTO OU 

DESMORONAMENTO - Modalidade 

culposa 

 O delito admite punição na modalidade 

culposa, ou seja, independentemente 

da intenção específica do agente. 

 Modalidade culposa 

 Parágrafo único - Se o crime é culposo: 

 Pena - detenção, de seis meses a um 

ano. 

 

 



HOMICÍDIO CULPOSO 

 Homicídio culposo 

 § 3º Se o homicídio é culposo: Pena - 

detenção, de um a três anos. 

 § 4o No homicídio culposo, a pena é 

aumentada de 1/3 (um terço), se o 

crime resulta de inobservância de regra 

técnica de profissão, arte ou ofício, [...] 

 

 



 Exemplificando, se o desabamento de uma 

construção causar a morte de alguém, o 

profissional não responde pelo crime do 

artigo 256, do Código Penal, mas sim pelo 

crime de homicídio culposo, com a pena 

aumentada de 1/3, caso comprovada a 

imperícia. 

 Isso em virtude do Princípio de Direito Penal 

segundo o qual o delito menos grave fica 

absorvido pelo crime mais grave - Princípio 

da Consunção ou Absorção. 

 



CRIME DE INCÊNDIO 

 Pode ser provocado incêndio por 

sobrecarga da rede elétrica. 

 Art. 250, Código Penal - Causar 

incêndio, expondo a perigo a vida, a 

integridade física ou o patrimônio de 

outrem: 

 Pena - reclusão, de três a seis anos, e 

multa. 

 



CRIME DE CONTRABANDO OU 

DESCAMINHO  
 O profissional também é responsável 

pela utilização de agrotóxico 

proveniente de contrabando; 

  De fato, o usuário, o transportador e 

todos que, de qualquer maneira, 

contribuíram para a prática do crime, 

estão sujeitos à responsabilidade penal.  



CRIME DE CONTRABANDO OU 

DESCAMINHO  

 Art. 334. “Importar ou exportar mercadoria 

proibida ou iludir, no todo ou em parte, o 

pagamento de direito ou imposto devido pela 

entrada, pela saída ou pelo consumo de 

mercadoria: 

 Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

 § 1º - Incorre na mesma pena quem: 

 c) [...] utiliza em proveito próprio ou alheio 

[...]”. 

 



CRIMES AMBIENTAIS  

 O profissional responsável por 

serviços/empreendimentos sujeita-

se à responsabilidade pela prática 

de crimes ambientais, prevista nos 

termos da Lei n.° 9.605/1998. 



LEI 9.605/1998 - CRIMES CONTRA 

A FLORA 

  Art. 38. Destruir ou danificar floresta 

considerada de preservação permanente, 

mesmo que em formação, ou utilizá-la com 

infringência das normas de proteção: 

 Pena - detenção, de um a três anos, ou 

multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

 Parágrafo único. Se o crime for culposo, a 

pena será reduzida à metade. 

 

 



LEI 9.605/1998 - CRIMES CONTRA 

A FLORA 

  Art. 39. Cortar árvores em floresta 

considerada de preservação 

permanente, sem permissão da 

autoridade competente: 

 Pena - detenção, de um a três anos, ou 

multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

 



LEI 9.605/1998 - CRIMES CONTRA 

A FLORA 

  Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou 

maltratar, por qualquer modo ou meio, 

plantas de ornamentação de logradouros 

públicos ou em propriedade privada alheia: 

 Pena - detenção, de três meses a um ano, 

ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

 Parágrafo único. No crime culposo, a pena é 

de um a seis meses, ou multa. 

 

 



LEI 9.605/1998 - CRIMES CONTRA 

A FLORA 

  Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou 

maltratar, por qualquer modo ou meio, 

plantas de ornamentação de logradouros 

públicos ou em propriedade privada alheia: 

 Pena - detenção, de três meses a um ano, 

ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

 Parágrafo único. No crime culposo, a pena é 

de um a seis meses, ou multa. 

 

 



A Responsabilidade Criminal 

também depende da existência 

de: 

Dolo (vontade livre e consciente 

de praticar um crime); ou 

Culpa (negligência / omissão, 

imprudência e imperícia) 

 



Exemplo de crime culposo, ou 

seja, crime que pode ser 

imputado ao profissional 

independentemente da 

intenção de cometê-lo. 

 

 



 

Artigo 3, DL 4.657/1942 - Lei de 

Introdução as Normas Gerais do Direito 

 
  

 "Ninguém se escusa de cumprir 

a lei, alegando que não a 

conhece" 

 

  

 



 Por isso, o conhecimento da legislação 

aplicável ao exercício da atividade é 

imprescindível ao profissional. 

 Além de assegurar à sociedade a 

realização de atividades e execução de 

serviços dentro dos parâmetros da mais 

estrita legalidade, previne a intervenção 

repressiva do Poder Público na esfera de 

liberdades do profissional. 



MUITO OBRIGADO  

E  

BOA SORTE ! 


