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De acordo com o conceito do estacionamento ro-
tativo, o órgão público estabelece áreas públicas para 
que todos, democraticamente, possam ter vagas de 
estacionamento.

Aparentemente, os benefícios são muitos, como 
a economia de combustível, diminuição do fluxo de 
veículos, redução de acidentes de trânsito, meno es-
tresse, geração de emprego, entre outros.

No entanto, as taxas de impostos já não esta-
riam embutidas para esta utilização do espaço públi-
co? Então, por que pagar o espaço já pago? Nos dias 
de hoje, com a tecnologia que nos cerca, não seria 
melhor dar um período médio de uso sem pagamen-
to e, no término deste período, o veículo deveria ser 
retirado? 

É muito interessante que, dentro do conceito do 
sistema viário das cidades, não existe o termo “faixa 
para estacionamento”; e nos Planos Diretores, tam-
bém não. Portanto, este paliativo de estacionamento 
rotativo, não existindo no conceito didático do urba-
nismo, não poderá atender as necessidades de esta-
cionamento que se apresenta nas cidades.

As cidades tem que direcionar e estudar seus pro-
blemas urbanos individualmente. E, isto feito, agrupar 
as soluções e reconceituar o seu meio urbano. 

Calçada é para pedestre.
Rua é para veículos em circulação, com paradas 

para embarque e desembarque.
Estacionamento privado ou público são para veí-

culos parados.

Retrospectiva fevereiro/2013

ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO
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PROFISSIONAL CONHEÇA UM POUCO 
DE SUAS RESPONSABILIDADES

Resulta das restrições impostas 
pelos órgãos públicos através do Có-
digo de Obras, Código de Água e Es-
goto, Normas Técnicas, Regulamento 

Profissional, Plano Diretor, entre ou-
tros.

Essas normas legais impõem con-
dições e criam responsabilidades ao 

profissional, cabendo a ele, portanto, 
o cumprimento das leis específicas à 
sua atividade, sob pena de suspensão 
do exercício profissional.

Responsabilidade Administrativa

Decorre da obrigação de reparar e/
ou indenizar por eventuais danos cau-
sados. O profissional que, no exercício 
de sua atividade, lesa alguém, tem a 
obrigação legal de cobrir os prejuízos. A 
responsabilidade civil divide-se em:

1 - Responsabilidade contratual: pelo 
contrato firmado entre as partes para a 
execução de um determinado trabalho, 
sendo fixados os direitos e obrigações 
de cada uma.

2 - Responsabilidade pela solidez e 
segurança da construção: pelo Código 
Civil Brasileiro, o profissional responde 
pela solidez e segurança da obra duran-
te cinco anos. É importante que a data 
do término da obra seja documentada 
de forma oficial. Se, entretanto, a obra 
apresentar problemas de solidez e segu-

rança e, através de perícias, ficar cons-
tatado erro do profissional, este será 
responsabilizado, independente do pra-
zo transcorrido, conforme jurisprudência 
existente.

3 - Responsabilidade pelos mate-
riais: a escolha dos materiais a serem 
empregados na obra ou serviço é da 
competência exclusiva do profissional. 
Logo, por medida de precaução, tor-
nou-se habitual fazer a especificação 
desses materiais através do “Memorial 
Descritivo”, determinando tipo, marca 
e peculiaridade outras, dentro dos cri-
térios exigíveis de segurança. Quando o 
material não estiver de acordo, com a 
especificação ou dentro dos critérios de 
segurança, o profissional deve rejeitá-
-lo, sob pena de responder por qualquer 

dano futuro.
4 - Responsabilidade por danos a 

terceiros: é muito comum na construção 
civil a constatação de danos a vizinhos, 
em virtude da vibração de estaquea-
mentos, fundações, quedas de materiais 
e outros. Os danos resultantes desses in-
cidentes devem ser reparados, pois cabe 
ao profissional tomar todas as providên-
cias necessárias para que seja preserva-
da a segurança, a saúde e o sossego de 
terceiros. Cumpre destacar que os preju-
ízos causados são de responsabilidade 
do profissional e do proprietário, solida-
riamente, podendo o lesado acionar tan-
to um como o outro. A responsabilidade 
estende-se, também, solidariamente, ao 
subempreiteiro, naquilo em que for au-
tor ou coautor da lesão.

Responsabilidade Civil

Resulta de faltas éticas que contra-
riam a conduta moral na execução da 
atividade profissional. Em nível do CON-
FEA/CREAs, essas faltas estão previstas 

na legislação e no Código de Ética Pro-
fissional, estabelecido na Resolução nº 
1002, de 26/11/02, do CONFEA. Uma 
infração à ética coloca o profissional sob 

julgamento, sujeitando-o a penalidades. 
Recomenda-se a todo profissional da 
área tecnológica a observância rigorosa 
às determinações do Código de Ética.

Responsabilidade Ética
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