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Membros do GT - Arquitetura de Interiores
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Reserva Técnica (RT)
Termo que define a comissão paga por fornecedores das 
áreas da construção e decoração aos arquitetos, designers 
de interiores e outros profissionais, pela especificação de 
produtos e serviços junto aos clientes – prática condenada 
por lei e pelo Código de Ética e Disciplina do CAU.

A indicação de produto ou fornecedor, com finalidade 
de receber comissão ou prêmio, compromete a confiança 
do contratante no conhecimento técnico profissional 
para especificação de itens do projeto e na relação custo/
benefício. Esse procedimento deprecia o valor do projeto 
e confunde o consumidor quanto aos reais motivos da 
escolha de uma marca.



Arquitetura de Interiores
Conjunto de atividades relacionadas com o 
planejamento e o projeto de ambientes, envolvendo 
soluções estéticas e funcionais que compreendem 
alterações de ordem estrutural ou não, layouts, 
acabamentos, elevações ou rebaixamento de pisos e 
tetos, esquadrias, alvenarias e divisórias, instalações 
prediais e condições de conforto ambiental. Essas 
atividades, se executadas separadamente, interferem 
no resultado arquitetônico.

Nenhuma dessas intervenções pode ter início sem 
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), que 
atesta a responsabilidade do arquiteto e urbanista 
pelo serviço técnico prestado e valida o contrato 
entre as partes, além de caracterizar direitos e 
obrigações, respeitando as Leis do Consumidor.

A legislação assegura somente aos arquitetos e 
urbanistas o exercício profissional nesse campo de 
atuação; eles respondem civil e criminalmente pelos 
serviços prestados.

Compete ao arquiteto e urbanista elaborar e 
compatibilizar projetos, avaliar a construção existente, 
atender a legislação vigente (inclusive a NBR 16.280 
da ABNT), executar e fiscalizar a obra ou serviço. A 
contratação de uma pessoa ou empresa não habilitada 
para execução desses serviços gera consequências para 
o contratante, que assume a responsabilidade por 
acidentes ou problemas técnicos.

As atividades do designer de interiores são 
complementares às do arquiteto, podendo ser 
compartilhadas no âmbito da especificação dos 
elementos que integram os espaços construídos, tais 
como mobiliário, objetos decorativos, equipamentos, 
pinturas e texturas, desde que não interfiram na 
estrutura e arquitetura do edifício.

Órgão auxiliar do CAU/SP, o Grupo de Trabalho 
propõe o debate sobre o tema, a fim de estabelecer 
parâmetros sobre a formação e o exercício profissional 
do arquiteto e urbanista nesse campo de atuação.

O objetivo é a valorização profissional e 
o fim da prática ilegal da profissão, assim 
como contribuir para maior eficiência da 
fiscalização e de rotinas administrativas.


