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CONCLUSÃO

O Livro de Ordem é, portanto, um instrumento auxiliar 
da fi scalização, por facilitar a iden  fi cação da autoria do 
profi ssional e possibilitar sua responsabilização em caso de 
eventuais erros ou fraudes detectadas em quaisquer das etapas 
dos empreendimentos.

Permite também verifi car, quando in loco, se os 
responsáveis pelo desenvolvimento da obra são os mesmos 
indicados no livro, mi  gando, assim, o acobertamento ou a 
negligência profi ssional.

Além disso, a par  r de agora há um agravante: se, por 
ocasião da fi scalização, for constatada a inexistência do Livro 
de Ordem, a ART pode ser anulada, e, mesmo na conclusão dos 
serviços, não poderá ser emi  da a Cer  dão de Acervo Técnico 
– CAT. A não u  lização do Livro de Ordem também pode colocar 
o profi ssional em processo é  co, por não atender ao Código de 
Defesa do Consumidor. 

Se, por um lado, cria uma responsabilidade a mais para 
os profi ssionais, por outro, permite melhorar a fi scalização e a 
segurança, exigindo a efe  va e real par  cipação do profi ssional nas 
a  vidades e empreendimentos de Engenharia e Agronomia. O Livro 
de Ordem propiciará às partes envolvidas (contratante, contratado 
e profi ssional) formas mais efi cientes de manter controle sobre 
o empreendimento. Para a sociedade, por intermédio de órgãos 
públicos e/ou ins  tuições que requerem alguma informação sobre 
o empreendimento, principalmente em situações de acidentes, o 
Livro de Ordem será sempre de grande valia para buscar indícios e 
meios de esclarecimento de suas causas.

As a  vidades de engenharia não podem 
prescindir da presença efe  va do profi ssional 

junto à obra ou serviço da qual é o 
responsável técnico.

Do contrário, “estar-se-ia colocando em risco 
a segurança e a incolumidade públicas”.

Daí a preocupação de se criar disposi  vos 
que reforcem a efe  va proteção da 

sociedade, como é o Livro de Ordem.



BOAS PRÁTICAS NA APLICAÇÃO DO 

LIVRO DE ORDEM

GT APLICAÇÃO LIVRO DE ORDEM
Eng. Civil Márcio de Almeida Pernambuco 
Eng. Civil João Pascoal Caldas Del Mônaco

Eng. Agrônomo Fabrício Salioni Rossato
Eng. Mecânico de Maquinas e Ferramentas. Luiz Augusto More   

Eng. Eletricista Pedro Alessandro Lughe   
Eng. Civil Ricardo Leão Da Silva

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Produzido pelo Grupo de Trabalho
“Aplicação do Livro de Ordem” 

www.creasp.org.br /creasaopaulo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Im
ag

en
s:

 F
re

ep
ik

CONCLUSÃO

O Livro de Ordem é, portanto, um instrumento auxiliar 
da fi scalização, por facilitar a iden  fi cação da autoria do 
profi ssional e possibilitar sua responsabilização em caso de 
eventuais erros ou fraudes detectadas em quaisquer das etapas 
dos empreendimentos.

Permite também verifi car, quando in loco, se os 
responsáveis pelo desenvolvimento da obra são os mesmos 
indicados no livro, mi  gando, assim, o acobertamento ou a 
negligência profi ssional.

Além disso, a par  r de agora há um agravante: se, por 
ocasião da fi scalização, for constatada a inexistência do Livro 
de Ordem, a ART pode ser anulada, e, mesmo na conclusão dos 
serviços, não poderá ser emi  da a Cer  dão de Acervo Técnico 
– CAT. A não u  lização do Livro de Ordem também pode colocar 
o profi ssional em processo é  co, por não atender ao Código de 
Defesa do Consumidor. 

Se, por um lado, cria uma responsabilidade a mais para 
os profi ssionais, por outro, permite melhorar a fi scalização e a 
segurança, exigindo a efe  va e real par  cipação do profi ssional nas 
a  vidades e empreendimentos de Engenharia e Agronomia. O Livro 
de Ordem propiciará às partes envolvidas (contratante, contratado 
e profi ssional) formas mais efi cientes de manter controle sobre 
o empreendimento. Para a sociedade, por intermédio de órgãos 
públicos e/ou ins  tuições que requerem alguma informação sobre 
o empreendimento, principalmente em situações de acidentes, o 
Livro de Ordem será sempre de grande valia para buscar indícios e 
meios de esclarecimento de suas causas.

As a  vidades de engenharia não podem 
prescindir da presença efe  va do profi ssional 

junto à obra ou serviço da qual é o 
responsável técnico.

Do contrário, “estar-se-ia colocando em risco 
a segurança e a incolumidade públicas”.

Daí a preocupação de se criar disposi  vos 
que reforcem a efe  va proteção da 

sociedade, como é o Livro de Ordem.



INTRODUÇÃO

O Livro de Ordem é um instrumento de fi scalização que possibilita 
verifi car a autoria dos projetos e a existência do responsável 
técnico pelas obras e serviços. O Livro de Ordem deverá conter o 
registro de todas as ocorrências relevantes do empreendimento 
em que houver a par  cipação de profi ssionais da Engenharia, da 
Agronomia, da Geografi a, da Geologia e da Meteorologia, além dos 
Tecnólogos (Nível Superior) e Técnicos de Nível Médio.

Como o registro das ocorrências é responsabilidade do 
responsável técnico e demais profi ssionais intervenientes na 
obra ou serviço, por meio do Livro de Ordem é que se permi  rá 
constatar a efe  va e real par  cipação desses profi ssionais nas 
a  vidades e empreendimentos de Engenharia e Agronomia.

RESPONSABILIDADES

A inexistência do Livro de Ordem caracteriza indícios de exercício 
ilegal da profi ssão por emprés  mo de nome, conforme a alínea “c” 
do ar  go 6º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966: 
“Exerce ilegalmente a profi ssão de Engenheiro ou Engenheiro 
Agrônomo: “c” - o profi ssional que emprestar seu nome a pessoas, 
fi rmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços 
sem a real par  cipação nos seus trabalhos”.

As responsabilidades e prerroga  vas dos intervenientes em 
obras e serviços de Engenharia estão disciplinadas em normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Portanto, é de 
responsabilidade do(a) profi ssional legalmente habilitado(a) fornecer 
todas as informações de forma clara, em quan  dade sufi ciente 
e adequada, de acordo com as normas expedidas pelos órgãos 
competentes, ou seja, ABNT e CONMETRO – Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, sobre os serviços, 
a  vidades ou empreendimentos para os quais foi contratado(a).

A falta dessas informações por escrito caracteriza infração 
à Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor), respondendo o profi ssional, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
causados ao contratante/consumidor (conforme o ar  go 6º Inciso III; 
os ar  gos 12, 14 e 39 Incisos VI e VIII; os ar  gos 40 e 50 da Lei Federal 
n° 8078 e a Lei Federal (de Responsabilidade Técnica) n° 6.496, de 7 de 
dezembro de 1977. O profi ssional deve obrigatoriamente anotar a sua 
responsabilidade técnica referente aos serviços ou execução de obras 
para os quais foi contratado, para que surtam efeitos legais (conforme 
os ar  gos 1º e 2º da Lei Federal nº 6.496).

LIVRO DE ORDEM: O CONTROLE NECESSÁRIO

A Resolução n° 1.089, de 21 de agosto de 2009, do Confea, 
volta a vigorar com todas as disposições exigidas pela 
Resolução n° 1.024, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
adoção do Livro de Ordem em obras e serviços de Engenharia 
e Agronomia. A justificativa para a reedição de tal norma 
possui como entendimento que a crescente complexidade 
dos empreendimentos impõe a adoção de novos mecanismos 
que propiciem o acompanhamento e controle da participação 
efetiva dos profissionais nas obras e serviços pelos quais são 
responsáveis técnicos, de modo que seja possível a mensuração 
dessa participação.

Documentos similares já em uso pelas empresas privadas, órgãos 
públicos ou autônomos, com denominações diferentes (Bole  m 
Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de 
Obras etc.), poderão ser admi  dos como Livro de Ordem, desde que 
atendam às exigências da Resolução n° 1.024 do Confea, conforme 
consenso já mencionado pelos Tribunais de Contas.

Lembrando que a falta de registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART em empreendimentos ensejará 
a notificação por exercício ilegal da profissão, se não houver 
a presença de profissional legalmente registrado no Sistema 
Confea/Crea.  A Resolução n° 1.025, artigo 25 Inciso III, também 
esclarece que, se for verificado que o profissional emprestou 
seu nome a pessoas físicas ou jurídicas sem sua real participação 
nas atividades técnicas descritas nesta ART, esta pode ser 
considerada nula.

O Livro de Ordem poderá constatar a ausência do profissional 
e de instruções a respeito do serviço ou empreendimento para o 
qual aquele foi contratado, podendo caracterizar o empréstimo de 
nome sem a sua real participação.

A adoção do Livro de Ordem, portanto, passa a ser 
obrigatória em obras e serviços de Engenharia e, com sua 
implantação, esse dispositivo pode apontar infrações tanto 
de profissionais que elaboram os projetos como daqueles 
que executam as obras, fornecendo, assim, base para sua 
responsabilização, nos casos de eventuais erros detectados em 
quaisquer das etapas do empreendimento.

Aplicação do Livro de Ordem

Acaba com a irresponsabilidade 
do profi ssional ausente e relapso, 

proporcionando à Sociedade maior 
segurança e rastreabilidade. Se, por um 

lado, cria uma responsabilidade a mais para 
o profi ssional, por outro permite melhorar 

a fi scalização e a segurança, exigindo a 
efe  va e real par  cipação do profi ssional 

nas a  vidades e empreendimentos de 
Engenharia e Agronomia.
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