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1 Os preceitos do direito são estes: viver honestamente, não causar dano a outrem, dar a cada um o que é seu. 
(CRETELLA JR., José e CRETELLA, Agnes. Institutas do Imperador Justiniano. 2ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, pág. 21). 
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Na Utopia, as leis são pouco numerosas; a 

administração distribui indistintamente seus benefícios 
por todas as classes de cidadãos. O mérito ali é 
recompensado; e, ao mesmo tempo, a riqueza nacional 
é tão igualmente repartida que cada um goza 
abundantemente de todas as comodidades da vida.  

Alhures, o princípio do teu e do meu é 
consagrado por uma organização cujo mecanismo é tão 
complicado quão vicioso. Há milhares de leis, que ainda 
não bastam, para que um indivíduo possa adquirir uma 
propriedade, defendê-la e distingui-la da propriedade de 
outrem. A prova é o número infinito de processos que 
surgem todos os dias e não terminam nunca2.    

 
  

 
 
 
 
 

Nos meus cargos e escritos nunca fui um 
apaniguado, nem tomei como divisa da minha vida o 
princípio de quem me dá o pão tem sempre razão. Pelo 
contrário, para mim o justo é sempre justo e o injusto, 
injusto, mesmo que isso afete o meu soberano, os 
meus superiores ou seja quem for.3    

 
 
 
 
 

                                                
2 MORUS, Thomas. A Utopia. São Paulo: Editora Escala, pág. 69. 
3 Citação de Johann Jakob von Moser, in MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica Jurídica 
Clássica. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009. 
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CTN - Código Tributário Nacional 
Des. - Desembargador 
DJ  - Diário da Justiça da União 
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COMENTÁRIOS À LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 
 

(Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto4 e Engenheiro 
agrônomo, e dá outras providências). 

__________________________________________________________________ 
 

TÍTULO I  
Do Exercício Profissional da Engenharia e da Agronomia  

 
CAPÍTULO I  

Das Atividades Profissionais  
 

SEÇÃO I  
Caracterização e Exercício das Profissões  

 
Art. 1º. As profissões (1) de engenheiro e engenheiro agrônomo (2) são 
caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano (3) que 
importem na realização dos seguintes empreendimentos (4):  
 
a) aproveitamento e utilização de recursos naturais;  
b) meios de locomoção e comunicações;  
c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos 
seus aspectos técnicos e artísticos;  
d) instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e 
extensões terrestres;  
e) desenvolvimento industrial e agropecuário.  
__________________________________________________________________ 
Comentários:  
 
(1) Profissão, no dizer de De Plácido e Silva5, “[...] literalmente quer exprimir a 
declaração ou a manifestação do modo de vida ou o gênero de trabalho exercido 
pela pessoa.” (grifos no original). Em um Estado Democrático de Direito6 não se 
pode obrigar alguém a escolher determinada profissão. É a própria pessoa, no 
exercício de suas liberdades individuais, que decide a profissão que irá abraçar, 
atendidas as qualificações que a lei exigir (CF/88, art. 5º, XIII).   
 
Segundo Marculino Camargo7, são necessárias algumas condições básicas para 
que determinada atividade seja considerada uma profissão: 

                                                
4 A profissão de arquiteto passou a ser regulada pela Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Em todo o 
restante desta obra, as palavras arquiteto e arquitetura foram retiradas dos títulos dos capítulos, das seções e 
dos textos normativos, quando não interferirem no entendimento.  
5 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 27 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, pág. 1107  
6 O preâmbulo da CF/88 instituiu um Estado Democrático, que é o oposto do estado despótico ou autocrático. 
Além disso, ao longo do texto constitucional, vê-se que esse Estado Democrático foi mais além, 
caracterizando-se como um Estado Democrático de Direito, que é aquele que assegura o exercício, a todos 
os cidadãos, dos valores supremos da democracia, entre eles os direitos sociais, os direitos individuais, a 
liberdade, a segurança, a igualdade, a justiça. Num Estado Democrático de Direito todos estão sob o pálio das 
Leis, inclusive o próprio Estado, cujas ações não podem se afastar dos princípios e das normas constitucionais 
e infraconstitucionais.   
7 CAMARGO, Marculino. Fundamentos de Ética Geral e Profissional. 12ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014, 
pág. 32 
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 A atividade deve envolver operações intelectuais 
acompanhadas de grande responsabilidade individual; e não 
é só uma tarefa imediata, mas exige um pensar sobre o que 
se faz para operar com eficiência, eficácia e efetividade; não 
basta contar com algo que está fora da pessoa (ex.: nota 
fiscal, microscópio), mas tem de vir uma decisão de dentro 
da própria pessoa. É assim que devem agir todos os 
profissionais: administradores, contadores, economistas, 
médicos, engenheiros, enfermeiros, etc.  
 Em seguida, esta atividade deve comportar uma 
aprendizagem especial na área do seu conhecimento; esta 
aprendizagem tem que ter por base um conjunto sistemático 
e orgânico, que constantemente vai crescendo, 
aperfeiçoando-se, e até se modificando: daí a importância e 
a necessidade de seminários, experiências, etc. 
 Toda profissão supõe uma formação que não seja 
acadêmica ou teórica apenas, embora esta seja fundamental; 
deve, porém, ser marcadamente prática em seus objetivos. 
Discute-se a necessidade de certificados ou diplomas para 
exercer determinada atividade; talvez dentro de uma 
organização social isso seja necessário; do ponto de vista 
ético o necessário é o conhecimento da pessoa; 
 Ainda: toda profissão deve consistir numa técnica capaz 
de ser transmitida através de disciplina especializada; 
disciplina é um conjunto de processos, que incluem métodos 
e conteúdos, usando elementos principalmente da pedagogia 
e da didática para ensinar; isto não significa que todo 
profissional seja um professor na sua área, mas que a 
profissão em si possua meios para ser comunicada. 
 Finalmente, toda profissão deve dispor de organizações 
adequadas com atividades, obrigações e responsabilidades 
com consciência de grupo; assim as associações 
profissionais, os sindicatos, os conselhos profissionais são 
importantes para a ética; desta maneira a pessoa encontra 
uma razão mais forte para viver de acordo com o princípio da 
solidariedade; e também a conduta de cada um se reflete na 
formação da imagem da profissão. Estas considerações são 
também muito aprofundadas por Coelho (1990:62). 

   
(2) A Lei 5.194/66 regulamenta atualmente as profissões representadas pelos 
títulos8 de engenheiro e engenheiro agrônomo. O título de engenheiro, por 
exemplo, abrange várias modalidades ou especialidades: engenheiros 

                                                
8 Título, segundo De Plácido e Silva, é o diploma, o certificado ou qualquer escrito, que ateste a colação de 
um grau ou a investidura de funções, como, por exemplo, um diploma de bacharel. Trata-se de um título 
acadêmico. Os títulos profissionais de que trata esta lei são concedidos pelos Creas após o registro do 
interessado em seus quadros, a fim de que possa exercer legalmente sua profissão. A Resolução 1.010 do 
Confea, de 22/08/2005, trata da concessão dos títulos profissionais e das atribuições que os mesmos 
conferem. A Resolução 473 do Confea, de 26.11.2002 instituiu a tabela de títulos profissionais (constantes do 
seu anexo).      
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eletricistas, civis, mecânicos, químicos9, industriais, agrimensores, topógrafos, de 
aquicultura, de petróleo, de pesca, florestais, mecatrônicos, sanitaristas e 
ambientais, de operação, navais, aeronáuticos etc. Engenheiro agrônomo e 
agrônomo são títulos equivalentes (com atribuições também equivalentes).  
 
As profissões representadas pelos títulos de arquiteto, arquiteto e urbanista e 
engenheiro arquiteto passaram a ser fiscalizadas pelos Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo – Lei 12.378, de 2010.     
 
Uma questão surgida após o advento da Lei 12.378/10 diz respeito ao registro dos 
arquitetos que se especializaram em Engenharia de Segurança do Trabalho, 
atividade regulamentada pela Lei 7.410, de 7 de dezembro de 1985. Dispõe o 
artigo 1º dessa lei: 
 

Art. 1º. O exercício da especialização de Engenheiro de 
Segurança do Trabalho será permitido exclusivamente: 
 
I – ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de 
conclusão de curso de especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País, em nível de 
pós-graduação. (grifamos) 
 

O art. 1º menciona o exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, deixando claro que esse curso não equivale a um curso superior de 
engenharia. Segundo a lei, a especialização em Segurança do Trabalho só é 
permitida a quem já possuir diploma de curso superior (título ou grau acadêmico) 
em Engenharia ou Arquitetura. Uma especialização não é curso de nível superior, 
já que não possui carga horária suficiente para tanto. Denominar de engenheiro, 
como pretendem alguns, um arquiteto que tenha concluído um curso de 
especialização lato senso de 600 horas é uma extrapolação inaceitável. Arquitetos 
que cursaram a especialização em engenharia de segurança do trabalho 
continuarão sendo arquitetos, desde que registrados no seu conselho profissional, 
que é o CAU- Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 
 
Para exercer legalmente essa atividade – de especialização em segurança do 
trabalho - o profissional deve possuir um título acadêmico de nível superior de 
engenharia ou arquitetura, obtido em curso regular de graduação (em torno de 
4.000 horas) que o obriga ao registro no respectivo Conselho Profissional. Pode-
se dizer que o título acadêmico é o principal e a especialização, o acessório. Este 
sempre segue aquele. 
 

                                                
9 Engenheiro químico e químico são profissões totalmente distintas, mas com uma peculiaridade: os 
engenheiros químicos podem atuar como químicos (art. 325, “a” da CLT), sujeitando-se, neste caso, a registro 
no CRQ – Conselho Regional de Química (arts. 22 e 23 da lei 2.800, de 25.06.1956). Entretanto, a recíproca 
não é verdadeira, pois os químicos não podem atuar como engenheiros químicos nem obter registro nos 
Creas. O art. 334, “d” da CLT determina que o exercício da profissão de químico também compreende a de 
engenheiro químico. Entretanto, esta norma foi derrogada implicitamente pela lei 5.194/66, que colocou sob a 
fiscalização dos Creas as profissões de engenheiro, sendo que a engenharia química é uma de suas 
modalidades. Neste sentido: TRF3, ApCív. 96.03.079472-4/SP, rel. Des. Souza Pires, DJ 06.10.98; TRF3, 
Ap. MS 97.03.024962-0, rel. Des. Cecília Hamati, DJ 22.04.1999; TRF4, Ap. MS 2000.04.01.003888-7/SC, 
rel. Juíza Tais Schilling Ferraz, DJ 14.11.2001.     
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O artigo 3º da mesma lei define a entidade responsável pela fiscalização dessa 
atividade: 
 

Art. 3º. O exercício da atividade de Engenheiros e Arquitetos na 
especialização de Engenharia de Segurança do Trabalho 
dependerá de registro em Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, após a regulamentação desta lei, e o 
de Técnico em Segurança do Trabalho, após o registro no 
Ministério do Trabalho (grifamos).  

 
A lei estabeleceu que a atividade de Engenheiros e Arquitetos na 
especialização de Engenharia de Segurança do Trabalho dependerá de registro 
em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. O objetivo era – e 
ainda é – bem claro: submeter os profissionais que exercem essa especialização a 
um controle ético-disciplinar, já que o exercício irregular dessa atividade pode 
acarretar danos a pessoas e patrimônios.  
 
Quando da publicação da lei 7.410/85 a Arquitetura ainda era uma profissão 
fiscalizada pelos Creas. Contudo, estes não congregam mais os arquitetos 
(inclusive, o nome do Crea mudou para Conselho de Engenharia e Agronomia, 
como determina o art. 65 da lei 12.378/10). Portanto, o art. 3º da Lei 7.410/85 
deve ser interpretado em função dessa nova realidade.  
 
O Direito não é uma ciência estática ou imutável. Como assinala Hélio do Valle 
Pereira10: “Acima das palavras da lei está o seu espírito. Sem esforço ou 
ampliação de significado (apenas se compreendendo inteligentemente a lei), 
chega-se à autêntica intenção legislativa”. E para completar, cita o festejado 
Carlos Maximiliano11:  
 

Nunca será demais insistir sobre a crescente desvalia do método 
filológico, incomparavelmente inferior ao sistemático. [...] Só 
ignaros poderiam, ainda, orientar-se pelo suspeito brocardo ––
verbis legis tenacitir inhaerendum - apeguemo-nos firmemente às 
palavras da lei. Ninguém ousa invoca-lo; nem mesmo quem de 
fato o pratica.  

 
Portanto, a única interpretação da Lei 7.410/85 que se harmoniza 
sistematicamente com as Leis 5.194/66 e 12.378/10 é que os arquitetos que 
tenham concluído curso de especialização em segurança do trabalho devem 
obter registro no seu Conselho Profissional, que é o CAU – Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo. 
 
O Confea já pacificou esse entendimento por meio da Decisão Plenária PL – 
0808/2013. 
 
Outra questão comumente suscitada sobre a segurança do trabalho diz respeito a 
quem pode cursar a pós-graduação ou especialização lato senso nessa área.   

                                                
10 PEREIRA, Hélio do Valle. Manual da Fazenda Pública em Juízo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pág. 
110 
11 Hermenêutica e aplicação do Direito, pág. 122-123. 
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A questão não merece maiores digressões, porque existe norma do Ministério da 
Educação e Cultura, expedida pelo Conselho Nacional de Educação, e seu órgão, 
Conselho de Ensino Superior, que é a Resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 
2001, que normatiza o funcionamento dos cursos de pós-graduação no país, cujo 
art. 6º, § 2º assim dispõe: “Os cursos de pós-graduação lato senso são oferecidos 
para portadores de diploma de curso superior”. (grifamos).  

 
Desse modo, a única exigência para alguém se matricular num curso de pós-
graduação – qualquer um - é ter concluído antes um curso de graduação de nível 
superior. Não se pode confundir o cursar uma pós-graduação com o posterior 
exercício legal da atividade referente a ela.  

 
A lei 7.410/85 determina em seu art. 1º que “O exercício da especialização de 
Engenheiro de Segurança ou Trabalho será permitido exclusivamente: [...] I – ao 
engenheiro ou arquiteto portador de certificado de curso de especialização em 
Engenharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no país, em nível de 
pós-graduação.” (grifamos).  

 
Portanto, qualquer pessoa diplomada em curso superior pode frequentar a pós-
graduação lato senso em segurança do trabalho; mas somente o engenheiro (ou o 
arquiteto) pode se registrar no Conselho Profissional para exercer legalmente tal 
atividade.   
 
O art. 2º desta lei, que será objeto de comentários mais adiante, determina que o 
exercício da profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo no País será 
permitido aos que possuam diploma de faculdade ou escola superior de 
engenharia ou agronomia devidamente reconhecida. A especialização em 
engenharia de segurança do trabalho, retro mencionada, não é um curso superior 
de engenharia; essa atividade só pode ser exercida por quem já detém um título 
acadêmico superior de engenharia ou de agronomia (ou de arquitetura, profissão 
agora fiscalizada por outro Conselho). 
 
Com o advento da Lei 12.378/10 os arquitetos não podem mais permanecer 
registrados nos Crea. Como a atividade decorrente unicamente da especialização 
em engenharia de segurança de trabalho não pode ser objeto de registro no Crea, 
por não se tratar de curso superior, não resta outra opção aos arquitetos 
especializados em engenharia de segurança a não ser o registro no CAU. 
 
Na verdade, não existe a possibilidade de alguém requerer registro no Crea 
apenas com um título de especialista, sem ter cursado uma graduação de nível 
superior em qualquer área abrangida pela fiscalização do Sistema Confea/Crea. 
Portanto, um arquiteto que tenha cursado especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho não pode requerer registro no Crea, haja vista seu título 
de graduação de nível superior estar afeto à fiscalização do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU.     
 
Como já indicado anteriormente, o Confea já decidiu nesse sentido, por meio da 
Decisão Plenária PL – 0808/2013.  
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Isso sem mencionar que interpretação diversa da expendida levaria a uma 
situação inconstitucional, já que “todos são iguais perante a lei” (art. 5º, caput, 
CF/88). Não se pode interpretar a Lei 7.410/85 de forma a se criar uma situação 
de discriminação dos arquitetos em relação aos engenheiros, no que concerne ao 
exercício da mesma especialização: os primeiros teriam que se registrar em dois 
Conselhos, e os segundos, em apenas um.  
 
Por fim, o princípio da razoabilidade nos leva a concluir que, estando o arquiteto 
registrado em seu próprio Conselho e submetido a regime disciplinar próprio, não 
faz sentido exigir que se registre em entidade fiscalizadora estranha à sua 
formação básica para desenvolver atividade decorrente de curso de 
especialização lato senso. Seria o mesmo que pretender obrigar o engenheiro civil 
com especialização em projetos arquitetônicos ao registro no CAU. 
 
Existem outras profissões regulamentadas que também são fiscalizadas pelo 
Sistema Confea/Crea, às quais não faz menção a lei 5.194/66. Como exemplos, 
as profissões de: Geólogo (Lei 4.076, de 23.06.1962); Geógrafo (Lei 6.664, de 
26.06.1979); Meteorologista (Lei 6.835, de 14.10.1980); Tecnólogo (Resolução 
313 do Confea, de 26.09.1986); Engenheiro de Operação (Decreto-lei 241, de 
28.02.1967); Técnico Industrial e Técnico Agrícola de 2º grau (Lei 4.024, de 
20.12.1961, Lei 5.692, de 11.08.1971, Lei 7.044, de 18.10.1982, Lei 5.524, de 
05.11.1068, Decreto 90.922, de 06.02.1985 e Decreto 4.560, de 30.12.2002); 
Engenheiro de Segurança do Trabalho (Lei 7.410, de 27.11.1985 e Decreto 
92.530, de 09.04.1986). A análise de toda a legislação complementar à Lei 
5.194/66 foge ao escopo do presente trabalho.    
 
(3) As atividades exercidas pelos profissionais do Sistema Confea/Crea são 
caracterizadas por um elevado grau de interesse social e humano, já que afetam 
diretamente a segurança e a incolumidade públicas12. Essas atividades são 
responsáveis diretas pela produção de bens e serviços técnicos, construção de 
edifícios e estruturas, produção de energia e alimentos, fornecimento de meios de 
transporte, projeto e construção de equipamentos médicos e hospitalares. 
Praticamente não há atividade agrícola ou industrial que não esteja vinculada, 
direta ou indiretamente, a uma das áreas abrangidas pela regulamentação do 
Sistema Confea/Crea.  
 
(4) A relação de atividades das alíneas “a” a “e” do art. 1º não é de modo algum 
exaustiva, devendo a ela serem acrescidas as demais atividades das áreas 
tecnológicas exercidas pelos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea. 
Desde a publicação da Lei 5.194/66 já se passou muito tempo, tendo-se verificado 
um enorme desenvolvimento tecnológico e científico com a consequente criação 
de novas áreas de atuação profissional que também necessitaram de 
regulamentação.   
 
 
                                                
12 “Com as profissões jurisdicionadas ao CREA este interesse não é individual, é coletivo ou social. Daí a 
enorme responsabilidade que recai sobre estes profissionais. Há que se ressaltar ainda a participação destes 
profissionais na direção da riqueza nacional. Eles administram elevada porcentagem do Produto Interno 
Bruto, PIB, do País.” (CASTRO, Orlando Ferreira de. Deontologia da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. Goiânia: s.n., 1995, pág. 323). 
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_________________________________________________________________ 
Art. 2º. O exercício, no País, da profissão de engenheiro ou engenheiro 
agrônomo, observadas as condições de capacidade (1) e demais exigências 
legais (2), é assegurado:  
 
a) aos que possuam, devidamente registrado (3), diploma de faculdade ou 
escola superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou 
reconhecidas, existentes no País;  
b) aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no País (4), 
diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino superior de 
engenharia, arquitetura ou agronomia, bem como os que tenham esse 
exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio;  
c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos Federal e 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, considerados a 
escassez de profissionais de determinada especialidade e o interesse 
nacional, tenham seus títulos registrados temporariamente (5).  
 
Parágrafo único. O exercício das atividades de engenheiro e engenheiro 
agrônomo é garantido, obedecidos os limites das respectivas licenças e 
excluídas as expedidas, a título precário, até a publicação desta Lei, aos que, 
nesta data, estejam registrados nos Conselhos Regionais (6). 
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) O caput do art. 2º se refere às condições de capacidade necessárias ao 
exercício das profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo, bem como ao de 
todas as demais profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea. As condições 
de capacidade podem ter diversas naturezas, mas as que interessam à análise 
deste artigo são as capacidades civil13, jurídica e técnica. A primeira é a aptidão 
de que se acha investida uma pessoa natural para praticar os atos da vida civil 
como contratar, adquirir, assumir obrigações. A segunda relaciona-se com a 
capacidade de uma pessoa jurídica ou natural para adquirir ou exercer direitos. A 
terceira está diretamente ligada ao exercício profissional, sendo fornecida pelas 
instituições de ensino médio e superior por meio dos seus cursos de graduação e 
pós-graduação devidamente registrados nos órgãos competentes do Ministério da 
Educação ou das Secretarias Estaduais de Educação.      
 
(2) As exigências legais a que se refere o caput do art. 2º estão estabelecidas na 
CF/88 (arts. 5º, XIII e 170, parágrafo único), na própria Lei 5.194/66 e na 
legislação complementar, onde se incluem as Resoluções e demais atos 
normativos do Confea. Como assinala Vital Moreira: 
 

Bem entendido, não existe sistema de auto-regulação profissional 
pública sem ser estabelecido ou consentido por lei. É a lei que 
delimita e estrutura o sistema auto-regulado. É ela que identifica a 
colectividade auto-regulada e as suas atribuições de auto-
regulação. Estas podem envolver funções normativas, mas podem 
também restringir-se a funções administrativas e parajudiciais 
(sancionatórias). Todo o sistema de auto-regulação jurídica 

                                                
13 Conforme os arts. 1º, 3º, 4º e 45 do Código Civil.  



 

 

 

15 

pressupõe uma dimensão de hetero-regulação, como 
pressuposto e delimitador do âmbito da auto-regulação.14  
 

Não existe previsão legal para os Conselhos Regionais e o Confea realizarem 
exames de proficiência para fins de concessão de registro profissional como 
ocorre na OAB. Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 559/07, de 
autoria do deputado Joaquim Falcão (PMDB/AL) que autoriza os Conselhos 
Profissionais a realizar exame de proficiência como requisito para a obtenção do 
registro profissional. Esse projeto, de caráter conclusivo, foi aprovado na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara (CTASP) 
em 28/04/2010, mas até a conclusão desta 2ª edição encontrava-se aguardando 
decisão do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). 
 
(3) A exigência de registro do título acadêmico em órgão competente do governo, 
para habilitar seu possuidor ao exercício profissional, foi instituída no Brasil pelo 
Decreto 3.198, de 16.12.1863, situação que até hoje persiste. Posteriormente, a lei 
1.295, de 1950, preceituou que os diplomas fossem registrados no Ministério da 
Educação e da Saúde15.  
 
Atualmente os diplomas fornecidos pelas instituições de ensino médio e superior 
devem ser registrados nos órgãos competentes das Secretarias de Educação dos 
Estados ou do Ministério da Educação, conforme o caso. As instituições de ensino 
conferem aos seus egressos graus e títulos acadêmicos, cabendo aos 
Conselhos Regionais16 conceder aos que assim desejarem – e atenderem as 
condições exigidas - o registro e o título profissional, habilitando-os ao exercício 
profissional com as atribuições inerentes à formação obtida (Lei 9.394, de 
20.12.1996, art. 53, VI; Lei 5.194/66, arts. 7º a 10; Resolução 1.007, de 2003; 
Resolução 218, de 1973; Resolução 1.048, de 2013, entre outras).  
 
(4) Os graduados no exterior, para poderem exercer legalmente as profissões de 
engenheiro e engenheiro agrônomo no Brasil, devem revalidar seus diplomas17 
nas instituições de ensino superior que possuam cursos de graduação ou pós-
graduação reconhecidos e nas mesmas áreas de conhecimento (Lei 9.394, de 
20.12.96, art. 48, § 2º). Somente após a revalidação dos diplomas os Creas estão 
autorizados a efetuar o registro dos profissionais estrangeiros, na forma do que 
dispõe a Resolução 1.007/03 do Confea, de 2003.   
 
O registro de profissional graduado no exterior é um processo demorado, regulado 
pela Resolução 1.007, de 2003, e suas modificações introduzidas pela Resolução 
1.016, de 2006. O profissional graduado no País tem seu processo analisado e 
deferido pela Câmara Especializada do Crea, na respectiva modalidade 
profissional. Já o profissional graduado no exterior necessita, além da aprovação 
da respectiva câmara especializada, também da aprovação dos plenários do Crea 
e do Confea. Entendemos que essa exigência é ilegal e aumenta 
desnecessariamente o tempo de tramitação dos processos.  
                                                
14 MOREIRA, Vital. Auto-Regulação Profissional e Administração Pública. Coimbra: Livraria Almedina, 
1997, pág. 131 
15 Orlando Ferreira de Castro (obra citada, págs. 325 e 326) 
16 Ao longo deste trabalho, a frase “Conselhos Regionais” se referirá àqueles de que trata a Lei 5.194/66.    
17 STJ, REsp 933777/PR, 2ª Turma, DJ 08.10.2008, Min. Mauro Campbell Marques.  
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Ontologicamente, não se vislumbra diferença entre um diploma concedido por 
uma universidade brasileira e um diploma estrangeiro revalidado pela mesma 
universidade. Em ambos os casos existe uma grade curricular e uma carga horária 
mínima a serem respeitadas, que levam à concessão de determinado título 
acadêmico. Cabe aos Creas dar atribuições profissionais aos detentores desses 
títulos, sejam diplomados no Brasil ou no exterior.  
 
O art. 27 da Lei 5.194/66 define as competências do Confea. Entre elas não se 
encontra a análise e deferimento de registro de profissionais. Esta competência é 
exclusiva dos Creas, a teor do art. 34, “h”. Ocorre que, por meio dos artigos 14 a 
17 da Resolução 1.007/03, o Confea avocou para si essa competência sem que a 
lei o autorizasse.   
 
Não existe propriamente uma subordinação hierárquica entre o Confea e os 
Creas, devido ao Princípio da Autonomia que rege o funcionamento das 
autarquias. Portanto, o Confea não pode avocar para si atribuições ou 
competências exclusivas dos Conselhos Regionais, como definidas em lei.  
 
Vejamos o escólio de Odete Medauar: 
 

Em segundo lugar, como os entes descentralizados são dotados 
de poder próprio de decisão em matéria específica, ou seja, têm 
competência própria (mediante lei), não se pode cogitar daquele 
caráter de fungibilidade nas atribuições respectivas de superiores 
e subordinados, típica do vínculo hierárquico; daí ser impossível, 
ao órgão central, avocar competência dos entes 
descentralizados18.     

 
Desse modo, o Poder Executivo Federal não pode avocar para si competências do 
Confea e dos Creas, assim como o Confea não pode proceder da mesma forma 
em relação aos Creas. 
 
No dizer de Maria Sylvia di Pietro, aplicam-se às competências as seguintes 
regras: 1. Decorrem sempre de lei; 2. São inderrogáveis; e 3. Podem ser objeto de 
delegação ou de avocação, desde que não se trate de competência conferida a 
determinado órgão ou agente, com exclusividade, pela lei.19 (grifamos) 
 
A competência, para o sempre festejado Celso Antônio, é imodificável pela 
vontade do próprio titular. “A lei, pode, contudo, admitir hipótese de avocação” 20 
(grifamos).    
 
Sendo assim, a teor do art. 34, “h” desta lei, entendemos que a competência para 
analisar e deferir registro de profissionais, sejam diplomados no país ou no 

                                                
18 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 11 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2007, pág. 57 
19 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 189 
20 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20 ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, pág. 133  
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exterior, é dos Creas, não podendo o Confea avocar para si essa atividade, mas 
apenas exercer seu papel de controle, de ofício ou mediante provocação.  
      
(5) Excepcionalmente podem os profissionais estrangeiros requerer aos 
Conselhos Regionais um registro temporário, desde que possuam autorização 
do MTE para exercer trabalho temporário. Esse registro temporário é concedido 
na forma do art. 8º da Resolução 1.007, de 2003, e visa a suprir eventual 
necessidade de profissional especializado em área na qual o País seja carente, 
desde que o profissional estrangeiro comprove possuir algum contrato ou vínculo 
de trabalho com pessoa jurídica de direito público ou privado ou com a 
Administração Pública.  
 
A situação dos estrangeiros no País é regulada pela Lei 6.815, de 19 de agosto de 
1980, alterada pela Lei 6.964, de 9 de setembro de 1981, cujos artigos 13, 99 e 
100 assim dispõem: 
 

Art. 13. O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro 
que pretenda vir ao Brasil: 
 
I - em viagem cultural ou em missão de estudos; 
II - em viagem de negócios; 
III - na condição de artista ou desportista; 
IV - na condição de estudante; 
V - na condição de cientista, professor, técnico ou profissional 
de outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do 
Governo brasileiro;  
VI - na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, 
televisão ou agência noticiosa estrangeira. 
VII - na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de 
instituto de vida consagrada e de congregação ou ordem religiosa. 
 
Art. 99. Ao estrangeiro titular de visto temporário e ao que se 
encontre no Brasil na condição do artigo 21, § 1°, é vedado 
estabelecer-se com firma individual, ou exercer cargo ou função de 
administrador, gerente ou diretor de sociedade comercial ou civil, 
bem como inscrever-se em entidade fiscalizadora do exercício 
de profissão regulamentada.  
 
Parágrafo único. Aos estrangeiros portadores do visto de que 
trata o inciso V do art. 13 é permitida a inscrição temporária 
em entidade fiscalizadora do exercício de profissão 
regulamentada.  
 
Art. 100. O estrangeiro admitido na condição de temporário, sob 
regime de contrato, só poderá exercer atividade junto à entidade 
pela qual foi contratado, na oportunidade da concessão do visto, 
salvo autorização expressa do Ministério da Justiça, ouvido o 
Ministério do Trabalho. (grifamos). 
 

Durante a vigência do registro temporário, o trabalho do profissional estrangeiro 
deve ser acompanhado por profissional brasileiro devidamente registrado no 
Sistema Confea/Crea. O registro temporário é concedido pelo prazo de até dois 
anos, podendo ser renovado mediante justificação. Sua aprovação se dá pelas 
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Câmaras Especializadas dos Creas, sem necessidade de aprovação dos seus 
Plenários ou do Plenário do Confea.   
 
(6) Situação transitória não mais aplicável.  
 
_________________________________________________________________ 

SEÇÃO II  
Do uso do Título Profissional  

 
Art. 3º. São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos nesta Lei 
as denominações de engenheiro ou engenheiro agrônomo (1), acrescidas, 
obrigatoriamente, das características de sua formação básica. (2) 
 
Parágrafo único. As qualificações de que trata este artigo poderão ser 
acompanhadas de designações outras referentes a cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação. (3) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Somente os profissionais de que trata esta lei podem usar as denominações 
de engenheiro e engenheiro agrônomo (e também as denominações das outras 
profissões abrangidas por esta lei, como as de geólogo, geógrafo, meteorologista, 
tecnólogo e técnico industrial de nível médio). As denominações são atribuídas 
pelos Creas com base nos graus21 concedidos pelas instituições de ensino. 
Entretanto, para poder usá-las, os profissionais devem estar legalmente 
registrados nos Conselhos Regionais. 
 
Na verdade, com relação às profissões regulamentadas de nível superior, as 
instituições de ensino formam bacharéis, mesmo que sem essa denominação22. 
Somente após o registro nos Conselhos ou Ordens Profissionais é que os 
graduados poderão exercer suas profissões de forma legal, usando as 
denominações ou títulos profissionais registrados em suas carteiras. Como 
exemplo, tome-se o da OAB, que confere aos bacharéis em Direito a prerrogativa 
de se tornarem advogados mediante ingresso naquela ordem profissional.  
 
(2) As características da formação básica dos profissionais devem ser acrescidas 
aos seus títulos. Assim, ao engenheiro com formação na área elétrica deve-se 
denominar engenheiro eletricista. Igualmente, temos os engenheiros civis, 
engenheiros químicos, engenheiros agrimensores etc.  
 

                                                
21 Segundo De Plácido e Silva (obra citada, pág. 664), grau é o “indicativo do título científico ou acadêmico 
obtido pela pessoa, após a aprovação nos cursos em que esteve inscrita”. A denominação do grau acadêmico 
obtido pelo profissional pode ou não coincidir com o título profissional concedido pelo CREA (p.ex., 
engenheiro eletricista). Os cursos de direito concedem o grau de bacharel em direito, mas é o registro na OAB 
que autoriza o uso do título profissional de advogado.     
22 Bacharel, segundo De Plácido e Silva (obra citada, pág. 187) é, de modo geral, o título concedido a quem se 
forma em curso de nível superior. Entre outras prerrogativas, o bacharelado traz presunção de maioridade para 
quem o conseguiu. Bacharel formado, ainda segundo aquele autor, é quem recebe o grau de bacharel após 
aprovação em todas as disciplinas de curso superior, em ato solene a que se dá o nome de formatura.  
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(3) Como exemplo, os cursos de especialização em Engenharia de Segurança do 
Trabalho, que conferem essa atribuição profissional aos engenheiros ou arquitetos 
que os frequentaram, desde que em instituições oficiais devidamente registradas 
nos órgãos competentes. Assim, ao engenheiro eletricista que tenha concluído o 
curso de engenharia de segurança do trabalho deve-se atribuir a denominação de 
Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho. Registre-se que, nesse 
caso, o Crea não confere um novo número de registro ao profissional, apenas 
apostila as novas atribuições por ele adquiridas junto ao seu registro original.  
 
Os arquitetos e urbanistas podem se especializar em Engenharia de Segurança 
do Trabalho, na forma do disposto na Lei 7.410/85.  
_______________________________________________________________ 
Art. 4º. As qualificações de engenheiro ou engenheiro agrônomo só podem 
ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica (1) composta 
exclusivamente (2) de profissionais que possuam tais títulos.  
_________________________________________________________________ 
 
(1) São as firmas individuais23 e sociedades simples constituídas 
exclusivamente por profissionais do Sistema Confea/Crea, as últimas reguladas 
pelos artigos 997 e seguintes do CC. No dizer de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 
de Andrade Nery24:   
 

Sociedade simples (ou não empresária – art. 982 do CC) é o 
negócio jurídico mais simples de constituição de sociedade, 
primário, elementar e natural, celebrado entre pessoas com o 
objetivo de servir a uma empresa civil (não empresária), permitindo 
o exercício comum de atividade econômica trivial e básica, por 
meio da qual os sócios conjugam seus meios para a realização 
dos negócios da vida ordinária, muito relevantes para as relações 
civis. É a matriz de todos os modelos societários. [...] Modalidade 
de inspiração italiana, difere da sociedade empresária porque 
exerce, por exemplo, atividade intelectual, isto é, a prestação 
de serviços de natureza científica, artística ou literária. 
(grifamos). 

 
Sociedade simples é uma sociedade civil que visa basicamente à prestação de 
serviços técnicos e científicos, formada exclusivamente por profissionais que 
                                                
23 Firma individual é denominação que não foi adotado pelo Código Civil vigente, que, no seu artigo 1.155, 
fala em nome empresarial, definindo-o como “a firma ou denominação adotada, de conformidade com este 
Capítulo, para o exercício de empresa”. O Decreto 3.000, de 26.03/1999, que trata da legislação do imposto 
de renda, equipara a firma individual a uma pessoa jurídica, não se confundindo com a figura do autônomo. A 
Instrução Normativa n.º 53, de 6.3.1996, do Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, 
dispõe no § único do art. 4º que “o nome empresarial compreende a firma individual, a firma ou razão social e 
a denominação.” Firma individual, portanto, é o nome empresarial adotado pelo comerciante ou pelo 
profissional do Sistema Confea/Crea, por extenso ou abreviadamente, sendo permitido o uso de expressão que 
melhor identifique o objeto da empresa ou ramo de atividade. Assim, por exemplo, JOÃO DA SILVA 
ENGENHARIA. Somente uma firma individual de profissional registrado no CREA pode agregar ao nome 
empresarial as expressões engenharia ou agronomia. É de se ressaltar que há dois tipos de firma individual: a 
empresária e a civil (simples). A primeira se organiza por meio dos quatro elementos da produção (capital, 
mão-de-obra, insumo e tecnologia); a segunda tem finalidade eminentemente intelectual, podendo ser 
associada a uma finalidade comercial (art. 966 do CC).             
24 JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 4ª ed., Editora RT: 
São Paulo, pág. 664 
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exercem atividades semelhantes, como engenheiros ou agrônomos. Sendo 
assim, pode acrescer à sua denominação social as qualificações dos sócios, ou 
seja, seus títulos profissionais, desde que todos estejam registrados nos 
Conselhos Regionais. A Resolução 336 do Confea, de 1989, trata do registro de 
pessoas jurídicas.  
 
(2) Só podem usar as qualificações engenharia e/ou agronomia as sociedades 
simples formadas exclusivamente por profissionais registrados no Crea. 
Entretanto, desde que não utilizem essas qualificações, as sociedades simples 
que tenham em sua composição também arquitetos podem se registrar no Crea. 
_________________________________________________________________ 
Art. 5º. Só poderá ter em sua denominação as palavras engenharia ou 
agronomia a firma comercial ou industrial (1) cuja diretoria for composta, em 
sua maioria (2), de profissionais registrados nos Conselhos Regionais. (3) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Este artigo trata da denominação das sociedades empresárias reguladas 
pelos artigos 981 e seguintes do CC, que podem ser constituídas sob a forma de 
firmas individuais, sociedades limitadas, sociedades anônimas etc., organizadas 
para a produção ou circulação de bens ou serviços.  
 
(2) A lei determina que, para usar as expressões Engenharia ou Agronomia em 
sua denominação, a sociedade empresária deve ter sua diretoria composta, em 
sua maioria, de profissionais registrados nos Conselhos Regionais. A Resolução 
336/89 do Confea, de 27 de outubro de 1989, em seu artigo 15, regulamentando o 
artigo 5º da Lei 5.194/66, usa a palavra direção ao invés de diretoria, mantendo 
integralmente o restante do texto legal. O Confea já exarou, por diversas vezes, o 
entendimento de que não basta à pessoa jurídica possuir sua diretoria composta, 
em sua maioria, por profissionais registrados nos Conselhos Regionais. É 
necessário que essa maioria detenha o poder decisório sobre as atividades da 
sociedade (por todas: Decisão Plenária PL - 0062, de 2002).  
 
Em que pese o entendimento do Confea sobre a matéria, o texto legal não permite 
claramente essa interpretação. Não se pode alargar indefinidamente um conceito 
jurídico para lhe dar qualquer significado. Dentre outras, tome-se a definição 
jurídica de diretoria ofertada por De Plácido e Silva25: 
 

Diretoria. Indica a ação de dirigir, o cargo ou o ofício de diretor. No 
sentido do Direito Civil ou Comercial, diretoria significa a direção 
mais elevada de uma instituição ou associação civil, e de uma 
sociedade ou companhia comercial. [...] A diretoria traz, em 
princípio, a idéia de escolha por eleição, pela assembléia das 
sociedades ou associações, nos períodos assinalados nos 
estatutos sociais ou nos contratos. [...] A diretoria pode constituir-
se de várias pessoas, cabendo aos estatutos ou ao contrato social 
estabelecer a sua composição e determinar as atribuições dos 
diretores que as compuserem. (grifos no original).  

 
                                                
25Obra citada, pág. 478 
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O TRF4 já decidiu no sentido de que a Lei 5.194/66 “veda expressamente o uso 
da palavra engenharia na denominação social de empresa em que a maioria dos 
sócios que a constituem não possuam a qualificação de engenheiro nem se 
encontrem regularmente inscritos no órgão fiscalizador.” (TRF4, ApCív 
1999.04.01.017209-5, 4ª Turma, Rel. Des. Antônio Albino Ramos de Oliveira, DJ 
03/05/2000). (grifamos).  
 
Com a devida vênia, não concordamos com esse entendimento. A lei faz 
referência à maioria da diretoria, não dos sócios. Não há impedimento legal para 
que pessoas dirijam empresas das quais não sejam sócias. Ao meu sentir, a 
posição até certo ponto justificável adotada pelo Confea e corroborada pelo 
julgado acima não possui respaldo legal.  
 
Esse também é o entendimento de Orlando Ferreira de Castro26:  
 

Se uma empresa industrial coletiva tiver a denominação de “ALFA 
ENGENHARIA”, por exemplo, e se sua diretoria for composta por 
quatro ou cinco diretores, três destes diretores no mínimo, a 
maioria deles, devem ser engenheiros registrados no CREA. 
(grifamos).    

 
De fato, parece ser essa a posição mais adequada ao conteúdo do texto legal. A 
dificuldade surge quando a empresa possui apenas dois diretores, sendo um deles 
leigo. Nesse caso, não havendo maioria numérica em cargos diretivos, aplica-se a 
interpretação dada pelo Confea, no sentido de que o diretor que seja profissional 
do Sistema deva possuir a maioria das cotas sociais. Essa interpretação se aplica 
a qualquer número par de diretores.  
 
Mas se a diretoria for composta por número ímpar de diretores, basta que a 
maioria simples seja formada por profissionais do Sistema para que a empresa 
possa usar a denominação engenharia ou agronomia. 
 
Importante que os cargos de diretoria e suas denominações constem 
expressamente do contrato social da empresa. 
 
Situação que tem causado dúvidas após o advento da Lei 12.378/10, e que 
começa a ser recorrente, é aquela na qual uma empresa possui em seu quadro 
societário arquitetos e engenheiros e utiliza a denominação “Arquitetura e 
Engenharia”. Pela interpretação literal do art. 5º desta lei, deve-se verificar a 
composição da diretoria dessa empresa (conforme disposto no contrato social). 
Mesmo havendo mais arquitetos que engenheiros no quadro societário, a diretoria 
poderá ser composta em sua maioria por engenheiros, atendendo à exigência 
legal.  
 
Contudo, entendemos que a interpretação do art. 5º deva ser "temperada", 
analisada com um olhar finalístico. De outro modo, situações há muito 
consolidadas terão que ser revistas, com prejuízos para os profissionais, para as 
empresas e para os próprios Creas. O art. 5º desta lei teve como finalidade vedar 
que leigos se apropriassem das denominações engenharia, arquitetura (não mais) 
                                                
26 Obra citada, pág. 333 
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e agronomia. Sob esse prisma, em cada caso concreto submetido à análise dos 
Creas, há que ponderar se a finalidade da lei está ou não sendo atendida. Caso 
afirmativo, concede-se (ou mantém-se) o registro da empresa. Caso contrário 
exige-se que os engenheiros perfaçam a maioria da diretoria ou que suas cotas 
sociais somadas representem mais de 50% do capital.   
 
Sobre essa matéria, ver a Decisão Plenária do Confea, PL 0891/2011. 
 
(3) Podem ser profissionais de diferentes modalidades. Assim, por exemplo, uma 
empresa constituída por um engenheiro e um geólogo pode usar a denominação 
Engenharia, Geologia ou ambas.   
 
_________________________________________________________________ 

 
SEÇÃO III  

Do exercício ilegal da profissão  
 

Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro 
agrônomo:  
 
a) a pessoa física ou jurídica (1) que realizar (2) atos ou prestar serviços 
públicos ou privados reservados aos profissionais de que trata esta lei (3) e 
que não possua registro nos Conselhos Regionais; (4)  
b) o profissional (5) que se incumbir de atividades estranhas às atribuições 
discriminadas em seu registro; (6) 
c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações 
ou empresas executoras de obras e serviços (7) sem sua real participação 
nos trabalhos delas; (8) 
d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade; (9)  
e) a firma, organização ou sociedade (10) que, na qualidade de pessoa 
jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da 
arquitetura e da agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único 
do art. 8º desta lei.  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) A lei não faz distinção com relação ao exercício ilegal da profissão praticado 
por pessoa física (rectius: natural) ou jurídica27.  
 
(2) Tanto o verbo que representa o tipo legal do caput (exercer) quanto os verbos 
que designam as ações das alíneas (realizar, prestar, incumbir, emprestar), 
designam AÇÕES, ou seja, a prática de determinados atos.     

 
O núcleo de qualquer tipo penal ou infracional é sempre um verbo, que tanto pode 
                                                
27 Trata-se de uma abstração jurídica, haja vista que somente pessoas naturais podem obter graduação em 
cursos de nível médio ou superior com o fim de exercer determinada profissão. Entretanto, justifica-se a 
norma, em virtude de que a própria lei 5.194/66 exige o registro nos Conselhos Regionais das pessoas 
jurídicas que se organizem para prestar serviços ou executar obras nas áreas da engenharia e da agronomia. 
Deste modo, a pessoa jurídica que não possuir registro nos Conselhos Regionais, mas realizar atos privativos 
de profissionais registrados, também estará incursa nas vedações deste artigo. 
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representar uma ação comissiva (positiva) quanto omissiva (negativa). 
Determinadas normas penais punem a omissão, a falta de ação do agente em 
realizar determinado ato que a lei considera obrigatório ou essencial.  

 
Como exemplo, citamos o art. 135 do Código Penal, que trata da omissão de 
socorro: 

 
Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem 
risco pessoal, (...). 
  

Nesse caso, a lei – ou a norma penal – pune uma omissão do sujeito ativo (ação 
negativa, deixar de prestar assistência) e não uma ação propriamente dita 
(positiva). 

 
No caso do art. 6º da lei 5.194/66, todos os verbos dos tipos infracionais 
representam ações positivas, sejam de pessoas físicas ou jurídicas; nenhuma 
omissão é punível. Essa interpretação restou cristalina, entre outras, na Decisão 
PL – 1423/2012 do Confea, cujo trecho relevante transcreve-se abaixo: 

 
 
“[...] considerando, ainda, que a redação da Lei nº 5.194. de 1966, 

acima expressa, é clara ao determinar que a ilegalidade se constata na 
realização de atos ou prestação de serviços reservados aos profissionais 
legalmente habilitados, e não na presunção de estes possam ou devam ser 
realizados, como descreve o auto de infração, ou seja, ainda que a manutenção 
de subestações de transformação sejam privativas de engenheiros, somente pode 
o Regional autuar leigos por qualquer conduta infratora, quando de fato ocorrida; 
quando de fato praticados os atos e/ou serviços privativos; considerando que, 
caso fosse constatada a realização de manutenção dos transformadores em tela 
pela interessada, a capitulação correta da infração deveria ser alínea ‘e’ do art. 6º 
da Lei nº 5.194, de 1966, por se tratar de pessoa jurídica, conforme consta da 
Decisão Normativa nº 74, de 27 de agosto de 2004, ou seja, o Regional não só 
lavrou equivocadamente o auto de infração pelos motivos já expostos, mas 
também incorreu em falha de capitulação;” (grifamos). 

 
Sendo assim, incumbe ao Crea, por meio de sua fiscalização, flagrar os agentes 
ou sujeitos descritos na lei cometendo os atos infracionais positivos descritos 
pelos verbos que representam as ações dos tipos infracionais.  

 
Se nenhuma ação ilegal estiver sendo cometida, não há como falar em exercício 
ilegal da engenharia ou da agronomia. Não existe na norma em comento a 
“omissão ilegal”, tipificada em outras normas de caráter penal, como a do art. 135 
do CP.  

 
Para reforçar esse entendimento, colaciona-se julgado do TRF5, Apcível 
2007.81.00.014683-5, 1ª Turma, DJE 07/12/2012, decisão unânime: 
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ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DE HOSPITAL PELO 
CREA/CE. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES, GERADOR DE ENERGIA E SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 
PELOS SERVIÇOS. VÍCIOS FORMAIS INSUFICIENTES PARA 
COMPROMETER A REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. ADOÇÃO DA 
TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 1. Sentença que 
julgou improcedente pedido para declarar a inexistência de relação 
jurídica entre a requerente e o CREA, "especificamente no sentido de 
obrigar a autora a inscrever-se no CREA como empresa do ramo, 
anulando o Auto de Infração nº 20050003353A, e declarando a 
ilegitimidade do CREA/CE para impor multa a pessoa jurídica autora, por 
ter a atividade básica não enquadrada nos termos da Lei Federal nº. 
5.194/66". 2. Adoção da chamada fundamentação per relationem, após 
a devida análise dos autos, tendo em vista que a compreensão deste 
Relator sobre a questão litigiosa guarda perfeita sintonia com a 
apresentada pelo Juízo de Primeiro Grau, pelo que se transcreve, como 
razão de decidir, nesta esfera recursal, a fundamentação da sentença 
proferida (itens 3, 4 e 5 desta ementa): 3. A sociedade hospitalar "não foi 
autuada pelo CREA/CE em virtude de eventualmente não ser registrada 
no Conselho Regional, mas, sim, por estar executando os serviços [...] 
sem a participação efetiva e autoria declarada de profissional 
de engenharia legalmente habilitado e registrado, seja integrante de 
quadro técnico próprio ou terceirizado", tanto que "foi incursa na infração 
capitulada na alínea 'e', e não na letra 'a', do art. 6º da Lei nº 
5.194/1966". 4. "Ora, identificada por fiscal do CREA/CE a execução 
pelo Hospital Uniclinic de serviços técnicos 
de manutenção reservados, por lei, aos profissionais engenheiros, 
ainda que no desempenho de atividades-meio do empreendimento 
fiscalizado, sem a definição formal do respectivo responsável técnico e 
sem a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho 
Regional, mostra-se lícito ao Conselho promover as autuações e 
aplicar as sanções cabíveis, conforme emoldurado pela regência 
normativa da matéria". 5. Quanto aos vícios formais apontados, "[...] não 
se pode descambar para o terreno do irracional e desarrazoado 
formalismo exacerbado, ao ponto de entender-se que meras 
irregularidades, sem mínima repercussão comprometedora do pleno 
exercício das garantias fundamentais da ampla defesa e do 
contraditório, possam macular, em sua integralidade, a legitimidade 
presumida de condutas administrativas, inclusive na arena punitiva. 
Nesses termos, exige-se apenas um formalismo moderado, na estrita 
medida necessária a propiciar ao administrado grau de certeza e 
segurança a respeito das imputações que lhes são feitas e dos seus 
respectivos direitos, desde que observem formalidades essenciais, 
máxime se as eventuais irregularidades podem ser sanadas sem 
maiores dificuldades". 6. No caso, tendo sido observadas as 
"formalidades essenciais" estabelecidas na Resolução CONFEA nº 
1.008/2004, as irregularidades apontadas pela parte autora não são 
suficientes para invalidar a autuação. 7. Apelação à qual se nega 
provimento. 

 
Como se percebe, o Tribunal decidiu manter a autuação efetuada contra o hospital 
pelo fato de a fiscalização do Crea-CE ter flagrado o exercício ilegal da 
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profissão com relação à manutenção de equipamentos hospitalares, e não por 
ter aquele Conselho presumido que a atividade teria sido exercida.  

 
Por fim, o Crea não possui, entre suas atribuições (competências) legais, 
expressamente definidas no art. 34 da Lei 5.194/66, as de normatizar ou estipular 
condições técnicas de operação ou de manutenção relativas a quaisquer tipos de 
instalações e equipamentos de engenharia e agronomia. Para tanto, existem as 
entidades e órgãos legalmente constituídos para essa finalidade, como a ABNT, o 
IMETRO etc.  
 
Portanto, são ilegais os atos do Confea e dos Creas que obriguem terceiros à 
manutenção periódica de equipamentos, instalações e demais atividades na área 
da engenharia e da agronomia (como, p. ex., manutenção anual de 
transformadores, subestações, reflorestamentos etc.), sem lei que expressamente 
o exija.     

 
(3) A lei trata apenas dos engenheiros e engenheiros agrônomos. Contudo, por 
força de vários outros dispositivos legais, alguns já mencionados nos comentários 
ao art. 1º, também se aplica às demais profissões regulamentadas e colocadas 
sob a fiscalização do Sistema Confea/Crea.  
 
(4) Para o exercício das profissões mencionadas nesta lei e em outras normas 
esparsas, não basta apenas a regular constituição da pessoa jurídica ou a posse 
de um diploma de curso de nível médio ou superior pela pessoa natural. É 
necessário que tanto uma como a outra possua registro nos Conselhos Regionais. 
Se a pessoa natural ou jurídica, sem registro no Crea, exercer atividades 
privativas de profissionais de que trata esta lei, comete a infração do art. 6º, “a”. 
Isso vale também para as pessoas jurídicas que, devido ao seu objeto social, não 
necessitem de registro no Crea.  
 
O artigo 1º da Lei 6.839, de 30 de outubro de 1980, determina que o registro de 
empresa em Conselho Profissional se dê somente em função da sua atividade 
básica28, ou seja, aquela constante do seu objeto social (STJ, AgRg no REsp 
838141/RJ, DJ. 14.05.2008, 1ª Turma, Min. Luís Fux). Para maiores detalhes, ver 
comentários aos artigos 59 e 60.   
 
(5) Por profissional entende-se o detentor de título acadêmico de graduação de 
nível médio ou superior com registro no Conselho Regional. É obrigação de todo 
profissional conhecer plenamente as normas jurídicas e técnicas que regem o 
exercício da sua atividade. Uma pessoa que atua em determinada área 
profissional não pode alegar desconhecimento das leis e regulamentos que a 
disciplinam, pois o dever de diligência a obriga a isso. Desse modo, é incabível um 
profissional alegar erro de proibição29 para ver afastada sua culpabilidade em 

                                                
28 Art. 1º. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, 
serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em 
razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. 
29 Erro de proibição ocorre quando alguém comete uma infração por desconhecimento das normas jurídicas. 
Há uma falsa ou errônea percepção do agente acerca da autorização para realizar certo comportamento, desde 
que o agente tenha procurado, pelos meios normais, se informar acerca da legislação aplicável ao caso.    
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caso de imposição de sanção administrativa por infração a esta lei ou a 
regulamento publicado pelo Confea.     
 
(6) As universidades, as faculdades e as escolas formam os profissionais e lhes 
concedem os graus ou títulos acadêmicos. Entretanto, são os Conselhos 
Regionais que, ao proceder ao registro desses egressos, lhes concedem os 
títulos profissionais30 e as atribuições, que determinam o que eles poderão ou 
não fazer na práxis das suas atividades. Por conta das inumeráveis modalidades 
profissionais que existem no âmbito do Sistema Confea/Crea, e que não param de 
aumentar em virtude da autonomia das universidades para a criação de novos 
cursos, é natural que ocorra o que se convencionou chamar de “sombreamento” 
entre modalidades profissionais. Isso gera uma dificuldade enorme para se 
determinar quais atividades poderão ser exercidas por esta ou por aquela 
modalidade. Quando isso acontece, um profissional poderá vir a exercer, culposa 
ou dolosamente, alguma atividade para a qual não lhe foi conferida atribuição por 
ocasião do seu registro, fazendo-o incidir na infração do art. 6º, “b” desta lei e 
dando azo a um processo administrativo no âmbito do respectivo Conselho 
Regional a fim de se apurar eventual exorbitância de atribuições.   
 
(7) Para os fins desta obra, podemos usar as definições de obras e serviços 
trazidas pelo artigo 6º da Lei 8.666/93 – Lei das Licitações Públicas31.  
 
(8) Essa infração administrativa é conhecida por “acobertamento” ou “aluguel de 
nome”, sendo uma das maiores mazelas que acometem o exercício profissional32. 
Os que praticam essa infração são comumente chamados de “caneteiros” ou         
”canetinhas”. O acobertamento ocorre quando um profissional “empresta” seu 
nome para regularizar determinada obra ou serviço junto ao Conselho Regional. 
Também pode o profissional acobertar uma empresa emprestando-lhe seu nome, 
já que aquela, ao solicitar o registro, deve apresentar um profissional como 
responsável técnico por suas atividades, discriminando a carga horária diária e 
semanal que ele irá cumprir.  
 
O Confea publicou a Resolução 336, de 1989, regulamentando os artigos 59 e 60 
desta lei, que tratam do registro das pessoas jurídicas nos Creas. O artigo 18 
daquela Resolução concedeu aos Conselhos Regionais o poder de limitar ou 

                                                
30 O título profissional deve ter correspondência com o título acadêmico, sempre que possível. Se a 
universidade concede a alguém o título acadêmico de engenheiro químico, por exemplo, o Crea não pode 
alterar essa denominação para tecnólogo em química. As exceções somente vão ocorrer quando não houver 
correspondência entre um título acadêmico concedido por universidade e os títulos profissionais constantes da 
Tabela de Títulos do Sistema Confea/Crea (Resolução 473/2002). Contudo, quando isso ocorre, urge que o 
Confea atualize sua tabela de títulos, ou conceda o título profissional que mais se aproxime do acadêmico, não 
podendo ocorrer, em hipótese alguma, o “rebaixamento” do título acadêmico do profissional (p.ex., de 
superior para médio ou de pleno para tecnológico).       
31 “Art. 6º. Para os fins desta Lei, considera-se: I – obra – toda construção, reforma, fabricação, recuperação 
ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta; II – serviço – toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.” (grifamos). 
32 Os profissionais que cometem essa infração são conhecidos também por “canetinhas”, “caneteiros” ou 
calígrafos, sem nenhum demérito aos praticantes desta arte gráfica manual, hoje praticamente extinta.  
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cercear o direito de um profissional de assumir responsabilidade técnica por mais 
de uma pessoa jurídica, nos seguintes termos: 
 

Art. 18 - Um profissional pode ser responsável técnico por uma 
única pessoa jurídica, além da sua firma individual, quando estas 
forem enquadradas por seu objetivo social no artigo 59 da Lei n.º 
5.194/66 e caracterizadas nas classes A, B e C do artigo 1º desta 
Resolução.  
 
Parágrafo único - Em casos excepcionais, desde que haja 
compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser 
permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho 
Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas 
jurídicas, além de sua firma individual. 
 

O objetivo do legislador infralegal parece ter sido o de coibir a prática do 
acobertamento e de dar efetividade ao disposto no art. 6º, “c”, que configura como 
exercício ilegal da profissão o empréstimo do nome a empresas sem a efetiva 
participação do profissional nas obras e serviços. Entretanto, não há na lei 
vedação expressa à participação de um profissional como responsável técnico em 
mais de três empresas.  
 
O trabalho é um direito social fundamental garantido pela Constituição Federal 
(art. 6º, caput). É claro que esse direito pode ser limitado ou regulado, desde que 
por lei (CF/88, art. 5º, XIII). Como bem assinalou Justen Filho33, 
 

Não é possível que a omissão do Legislativo propicie atuação 
supletiva do Executivo. Ora, as questões essenciais (geração de 
direitos, deveres, diferenciações entre sujeitos etc.,) têm de ser 
disciplinadas por meio dos representantes do povo. Portanto, 
ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em 
virtude de simples regulamento. [...] Quando se tratar de decisões 
que podem acarretar eliminação total ou parcial de direitos 
fundamentais ou valores protegidos constitucionalmente, será 
necessária a produção legislativa. (grifamos).    

 
Os comandos da lei 5.194/66 que restringem o direito ao livre exercício 
profissional garantido pelo art. 5º, XIII, da CF/88, devem ser interpretados 
estritamente, como nos ensina a melhor regra de hermenêutica jurídica, pela qual 
o intérprete não pode restringir onde a lei não restringe ou excepcionar onde a lei 
não excepciona.  
 
O art. 55 determina que “os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta 
Lei só poderão exercer a profissão após o registro no Conselho Regional sob cuja 
jurisdição se achar o local de sua atividade.” No art. 63 lê-se que “os profissionais 
e pessoas jurídicas registrados de conformidade com o que preceitua a presente 
lei são obrigados ao pagamento de uma anuidade ao Conselho Regional a cuja 
jurisdição pertencerem”. 
 

                                                
33 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, págs. 153 a 
155  
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A principal restrição que a lei 5.194/66 impôs ao livre exercício das profissões por 
ela reguladas é a obtenção, pelos interessados, do registro nos Conselhos 
Regionais e o pagamento de anuidades. Não há outras constrições significativas, 
muito menos uma que estabeleça um limite máximo de responsabilidades técnicas 
que um profissional pode assumir.    
 
A Administração Pública deve atuar dentro dos limites e contornos da lei. A falta 
de previsão legal não pode ser interpretada como uma autorização aos agentes 
públicos para estender indefinidamente o exercício do seu poder jurídico-
administrativo sobre os cidadãos. A limitação do art. 18 da Resolução 336, de 
1989, tem sido aplicada, quase sempre, para tentar ampliar mercado de trabalho, 
acerbando as críticas de corporativismo que repetidamente – e muitas vezes 
injustamente - recaem sobre os Conselhos Profissionais.    
 
Alguns Creas não observam o art. 18 da Resolução 336 com relação a algumas 
modalidades profissionais, dentre elas as dos engenheiros de minas e dos 
geólogos, aos quais geralmente se permite assumir mais de três 
responsabilidades técnicas, muitas vezes por empresas espalhadas numa área 
geográfica bastante extensa. Em outros casos, como o dos engenheiros 
eletricistas e civis, aplica-se normalmente a restrição regulamentar, cerceando-se 
o direito de o próprio profissional decidir qual é a sua capacidade laboral efetiva de 
prestar assistência técnica a pessoas jurídicas, em especial àquelas que se 
encontram sediadas no mesmo município onde ele possui domicílio.   
 
É claro que as atividades de engenharia não podem prescindir da presença efetiva 
do profissional junto à obra ou serviço do qual é o responsável técnico. Do 
contrário, estar-se-ia colocando em risco a segurança e a incolumidade públicas. 
Daí a preocupação do Sistema Confea/Crea em tentar limitar a participação dos 
engenheiros como responsáveis técnicos por pessoas jurídicas. 
 
Contudo, atos restritivos de direitos devem estar expressamente previstos em lei, 
caso contrário estariam abertas as portas para a Administração Pública praticar 
toda sorte de arbitrariedades contra os cidadãos.    
 
A fiscalização do Crea é competente para constatar se determinado profissional 
está ou não cumprindo seu dever legal de prestar assistência às obras e/ou 
serviços de que participe, seja como autônomo ou como responsável técnico por 
empresas. Verificada a suspeita de acobertamento, deve-se emitir notificação e 
encaminhar à Câmara Especializada34 competente no âmbito do Conselho 
Regional, que decidirá pela lavratura de auto de infração com base na alínea “c” 
do art. 6º desta lei, após o devido processo legal.   
 
(9) Um profissional poderá ter suspenso seu exercício profissional após regular 
processo administrativo. Nesse caso ficará proibido de exercer legalmente a 
profissão pelo prazo que durar a suspensão, que pode variar de 6 (seis) meses a 
5 (anos) por força do disposto no art. 74 desta lei. A violação da suspensão 
acarreta a infração da alínea ”d” do art. 6º. Ver comentário (4) ao artigo 71.  

                                                
34 Os Creas funcionam em Câmaras Especializadas (por modalidade profissional) e em Plenário (composto 
por todos os conselheiros). 
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(10) Qualquer firma (empresário individual, sociedade empresária ou sociedade 
não personificada35) organização (instituição de interesse público ou privado, 
órgão público, órgão ou entidade da Administração Pública36) ou sociedade 
(associação ou reunião de interesses com o fim de realizar uma atividade 
econômica, podendo ser sociedade simples ou empresária, de capital privado, 
público ou misto), organizada especificamente para exercer atividades ligadas às 
profissões de que trata esta lei, deve possuir registro no Crea e, no mínimo, um 
responsável técnico. Caso a pessoa jurídica fique sem a participação declarada 
deste, mesmo que, eventualmente, não esteja executando ou elaborando obras e 
serviços técnicos, poderá incorrer na infração da alínea “a” do art. 6º, caso seja 
notificada pelo Crea mas não regularize a situação.  
 
_________________________________________________________________ 

 
SEÇÃO IV  

Atribuições profissionais e coordenação de suas atividades 
  

Art. 7º As atividades e atribuições profissionais (1) do engenheiro e do 
engenheiro agrônomo consistem em: 
 
a) desempenho de cargos (2), funções (3) e comissões (4) em entidades 
estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privadas; (5) 
b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, 
estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento 
da produção industrial e agropecuária;  
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e 
divulgação técnica;  
d) ensino (6), pesquisa, experimentação e ensaios;  
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;  
f) direção de obras e serviços técnicos;  
g) execução de obras e serviços técnicos;  
h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.   
 
Parágrafo único. Os engenheiros e engenheiros agrônomos poderão exercer 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas 
profissões. (7)  
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) As atribuições profissionais são concedidas pelo Crea em função das 
características da formação básica do profissional, adquirida em curso regular de 

                                                
35 Conforme art. 986 e seguintes do Código Civil 
36 Administração Pública é conceito amplo que abrange todas as Pessoas Políticas (União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal) que formam a assim chamada administração direta, cujas competências são 
derivadas diretamente da Constituição Federal, bem como as autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas e empresas de economia mista, denominada administração indireta, porque suas competências 
apenas indiretamente provêm da constituição, sendo definidas pela legislação infraconstitucional. Os 
Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional, com exceção da OAB, são autarquias corporativas, 
integrantes da administração indireta da União.       
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graduação por meio de disciplinas formativas37. A Resolução 1.010, de 2005, 
cuja aplicação foi suspensa pela Resolução 1.051, de 2013, regulamentava a 
aquisição de novas atribuições pelos profissionais, obtidas em cursos regulares, 
verbis: 
 

Art. 10. A extensão da atribuição inicial de título profissional, 
atividades e competências na categoria profissional Engenharia, 
em qualquer dos respectivos níveis de formação profissional será 
concedida pelo Crea em que o profissional requereu a extensão, 
observadas as seguintes disposições: 
 
I - no caso em que a extensão da atribuição inicial se mantiver na 
mesma modalidade profissional, o procedimento dar-se-á como 
estabelecido no caput deste artigo, e dependerá de decisão 
favorável da respectiva câmara especializada; e 
 
II – no caso em que a extensão da atribuição inicial não se 
mantiver na mesma modalidade, o procedimento dar-se-á como 
estabelecido no caput deste artigo, e dependerá de decisão 
favorável das câmaras especializadas das modalidades 
envolvidas. 
 
§ 1º A extensão da atribuição inicial decorrerá da análise dos perfis 
da formação profissional adicional obtida formalmente, mediante 
cursos comprovadamente regulares, cursados após a 
diplomação, devendo haver decisão favorável da(s) câmara(s) 
especializada(s) envolvida(s). (grifamos) 
 

 
Entre os cursos “comprovadamente regulares” a que se refere o § 1º acima, no 
nosso entender, enquadram-se os de graduação, especialização, mestrado e 
doutorado, ministrados por instituições oficiais de ensino.  
 
Contudo, mesmo na ausência de norma regulamentadora específica, o comando 
do parágrafo único deste artigo é claro ao permitir que os profissionais exerçam 
“qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas 
profissões.”   
 
Com fulcro na norma legal retro, compete ao Crea receber e analisar pedido de 
revisão de atribuição com base na comprovação de obtenção de nova aptidão em 
curso regular, desde que na mesma área de especialização ou na mesma 
modalidade profissional do requerente. Como exemplo, um engenheiro civil que se 
especialize em portos e canais, não tendo cursado tal disciplina na graduação, 

                                                
37 Disciplina formativa é aquela que fornece conhecimentos extensos e suficientes para que o profissional se 
habilite a aplicá-los na vida prática com total autonomia técnica, e que servirão de base para a concessão de 
atribuições profissionais pelos Conselhos Regionais. Quase nunca são ministradas isoladamente, fazem parte 
de um grupo de disciplinas que seguem um grau crescente de complexidade (p.ex., Circuitos I, Circuitos II e 
Circuitos III). Por outro lado, existem as disciplinas informativas, que têm por desiderato fornecer 
conhecimentos superficiais sobre determinados assuntos ligados à área de atuação do profissional, para que 
ele possa integrar suas atividades às de profissionais da sua e de outras especialidades. Essas disciplinas 
geralmente são isoladas e/ou possuem carga horária total inferior a 60 horas. 
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poderá requerer essa nova atribuição junto ao Crea, já que ela se inclui “no 
âmbito de sua profissão”. 
 
Muitas das atividades e atribuições relacionadas neste artigo não são exclusivas 
ou privativas38 dos profissionais de que trata esta lei (inversamente, ver o caput do 
art. 3º). Só o serão caso desenvolvidas nas áreas abrangidas pela 
regulamentação e fiscalização do Sistema Confea/Crea39. Esta asserção pode 
parecer um truísmo, mas o artigo em comento tem sido interpretado de forma 
excessivamente restritiva, normalmente visando a impedir o exercício de certas 
atividades por profissionais que laboram em áreas de conhecimento análogas às 
dos profissionais registrados nos Creas.  
 
Nesse sentido, decisão do TRF da 1ª Região na AC 2007.34.00.010591-0/DF, 7ª 
Turma, julg. 20/06/10, na qual o Confea tentou, sem êxito, reformar decisão de 
primeiro grau que declarou a legalidade da Resolução n. 957/2006 do COFECI – 
Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que atribui aos corretores de 
imóveis a competência para elaborar perícias sobre valores de mercado de 
imóveis. Dessa decisão extrai-se o seguinte excerto: 
 

Por outro lado, impende consignar que a Lei n. 5.194/66, ao dispor 
sobre as profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-
agrônomo, ao elencar, em seu art. 7º, genericamente as atividades 
das referidas profissões, não excluiu a possibilidade de serem 
realizadas por outros profissionais, especificamente quanto tais 
atividades estiverem relacionadas com a respectiva área de 
atuação e conhecimento. [...].  

 
Existem muitas atividades e atribuições no âmbito do Sistema Confea/Crea que 
são concorrentes com as de outros Conselhos Profissionais. Por exemplo: as dos 
químicos (registrados no CRQ – Conselho Regional de Química) com as dos 
engenheiros sanitaristas e engenheiros químicos; as dos arquitetos (registrados 
no CAU) com as dos engenheiros civis; as dos biólogos (registrados no CRBIO – 
Conselho Regional de Biologia) com as dos engenheiros florestais, engenheiros 
agrônomos, engenheiros de pesca ou engenheiros de aquicultura; as dos 
veterinários (registrados no CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária) 
com as dos engenheiros agrônomos etc. Mesmo profissionais não organizados em 
Conselhos podem eventualmente desenvolver atividades correlatas ou análogas 
às de profissionais registrados nos Creas (como exemplo, os físicos, que podem 

                                                
38 Ao contrário do disposto no artigo 1º da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB: “Art.1º. São atividades privativas 
da advocacia: [...]” (grifamos).  
39 RESP 779196/RS: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA A RESOLUÇÃO. NÃO 
INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. MULTA APLICADA POR 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. 
NOMEAÇÃO DE PERITO. VIOLAÇÃO AO ART. 7º DA LEI 5.194/66. INOCORRÊNCIA. 
ATIVIDADE NÃO AFETA COM EXCLUSIVIDADE A ENGENHEIROS, ARQUITETOS OU 
AGRÔNOMOS. CORRETOR DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. ART. 3º DA LEI 6.530/78. 
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, 
DESPROVIDO. 
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desenvolver pesquisas e trabalhos nas áreas de eletricidade, eletrônica, 
resistência dos materiais, clima, geologia entre outras).  
 
Importante ressaltar que as atividades e atribuições de que trata este artigo são 
genéricas, ou seja, aplicáveis a todas as modalidades profissionais. A lei não 
poderia ter discriminado de forma exaustiva as atribuições de cada uma das 
especialidades, pois isso seria, além de inviável, descer a um nível de minúcia 
incompatível com a sua finalidade. Cabe ao Confea, por meio de Resoluções (nos 
termos do art. 27, “f”, desta lei), conferir a cada modalidade profissional, em 
função da análise das grades curriculares dos cursos, suas atribuições 
específicas.   
 
Assim, o Confea pode determinar que as atividades relacionadas a estruturas de 
concreto armado sejam prerrogativas dos engenheiros civis, ou que projetos de 
subestações de energia elétrica sejam da competência dos engenheiros 
eletricistas. O Decreto n.º 23.569/33 discriminou as atribuições de cada 
modalidade profissional, mas a lei 5.194/66 não o fez, deixando essa tarefa para o 
poder regulamentar do Confea. A Resolução 218, de 1973, disciplinou as 
atribuições dos engenheiros, agrônomos e outros profissionais do Sistema, tendo 
sido complementada pela Resolução 1.048, de 2013.    
 
Nenhum profissional possui direito adquirido a atribuições profissionais, podendo o 
Confea, a qualquer tempo, disciplinar a matéria (TRF5, AI 63.546, Processo 
2005.05.00.027208-5/PE, 1ª Turma, DJ 30.05.2006, rel. Des. Federal César 
Carvalho). O STF possui jurisprudência consolidada de que inexiste direito 
adquirido a regime jurídico (AgRg no RE 540819, 2ª T, DJ 22.05.2009, Min. Ellen 
Gracie; AgRg no RE 593711, 2ª T, DJ 17.04.2009, Min. Eros Grau). 
 
Contudo, há que temperar a rigidez desse entendimento com o Princípio da 
Segurança Jurídica, que, no dizer de Celso Antônio40, é comum a todo o 
ordenamento jurídico, sendo o maior de todos os princípios gerais de direito. 
Segundo aquele autor, “[...] cuida-se de evitar alterações surpreendentes que 
instabilizem a situação dos administrados e de minorar os efeitos traumáticos que 
resultem de novas disposições jurídicas que alcancem situações em curso.”.       
 
MÁRCIO NUNES ARANHA41 disserta com maestria nas seguintes passagens de 
seu brilhante ensaio sobre o tema: 
 

Há um valor que se preordena a todos os outros, e esse valor é o 
da dignidade humana. Deve-se alcançar a evolução sem pisotear 
esse princípio, e uma de suas expressões concretas está 
exatamente na segurança que se deve dar a cada indivíduo de 
manter-se em uma dada situação, pois tal justa expectativa o fez 
incorporar um direito, que não pode ser súdito de mudanças 
radicais, mas antes representar a sabedoria de uma sua 

                                                
40 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, pág. 242 
41 ARANHA, Márcio Nunes. Segurança Jurídica Stricto Sensu e Legalidade dos Atos Administrativos. 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 34, n. 134, abr/jun. 1997  
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preservação razoável. Toda mudança deve estar enquadrada em 
um ambiente de salvaguarda de excessos. (pág. 62)  
 
Os princípios da legalidade e da segurança jurídica podem, muitas 
vezes, indicar uma duplicidade de soluções contraditórias, mas tal 
contradição é mera aparência, porquanto a aplicação do último 
está perfeitamente inserida na conformação sistêmica da 
legalidade, como princípio. Há um perigo interno do sistema 
jurídico no respeito absoluto de seus princípios, que, no tocante à 
aplicação desmedida do princípio da legalidade, geraria o 
desprezo por outro valor básico do ordenamento, qual seja, o da 
confiança dos particulares na possibilidade de o Estado 
proporcionar-lhes um ambiente de estabilidade. (pág. 64)  

 
Esse princípio encontra-se positivado no art. 2º da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal. É vedado à Administração anular seus atos de que tenham decorrido 
efeitos favoráveis aos administrados, se passados mais de cinco anos da data da 
sua emissão, salvo comprovada má-fé (art. 54 da referida lei). 
 
A 1ª Turma do STF, em decisão unânime tomada em 28.02.2012 no MS 28.953, 
assentou entendimento sobre a matéria e anulou decisão do TCU que 
determinava o desfazimento de transposições de cargo no TST realizadas em 
1997 e 1998, decisão essa tomada após o fim do prazo decadencial. O argumento 
utilizado foi o de que a Administração Pública tem até cinco anos para anular atos 
administrativos que beneficiem servidores. 
 
O princípio da segurança jurídica não existe para engessar a aplicação do Direito, 
impedindo-o de se amoldar às novas situações ou realidades técnicas, sociais ou 
econômicas; ele apenas visa a impedir que a Administração Pública modifique 
entendimentos há muito tempo estabelecidos, agravando ou afetando a situação 
jurídica dos administrados sem prévia notícia e publicação ou sem respeitar o 
devido processo legal.   
 
(2) Cargo traduz o sentido de encargo, tarefa, responsabilidade. Também designa 
emprego, exercido tanto em empresa privada quanto pública. Para o Direito 
Administrativo cargos são, segundo Celso Antônio42,  
 

[...] as mais simples e indivisíveis unidades de competência a 
serem expressas por um agente, previstas em número certo, com 
denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de Direito 
Público e criadas por lei, salvo quando concernentes aos serviços 
auxiliares do Legislativo, caso em que se criam por resolução, da 
Câmara ou do Senado, conforme se trate de serviços de uma ou 
de outra destas Casas. Os servidores titulares de cargos públicos 
submetem-se a um regime especificamente concebido para reger 
esta categoria e agentes. Tal regime é estatutário ou institucional; 
logo, de índole não contratual. 

 

                                                
42 Obra citada, pág. 83 



 

 

 

34 

Sendo assim, os cargos no serviço público, stricto sensu, são sempre criados por 
lei e exercidos em regime estatutário, em especial os da Administração Pública 
direta. Os profissionais contratados tanto pela Administração direta como indireta 
no regime trabalhista da CLT (regime contratual) detêm empregos (Lei 9.962, de 
22 de fevereiro de 2000).       
 
(3) Segundo De Plácido e Silva43, funções, nas empresas privadas, significam 
“[...] as atribuições que se outorgam a um empregado ou preposto para 
desempenhar certas atividades num estabelecimento civil ou comercial”. Portanto, 
para exercer uma função na iniciativa privada o profissional não precisa ter uma 
relação de emprego. Para o direito administrativo, ainda segundo aquele autor, 
“[...] o conceito de função está ligado ao direito ou dever de agir, atribuído ou 
conferido por lei a uma pessoa ou a várias, a fim de assegurar a vida da 
Administração Pública ou o preenchimento de sua missão segundo os princípios 
instituídos pela própria lei”. Portanto, as funções se originam dos cargos ou 
empregos ocupados pelos profissionais, e não o contrário.  
 
(4) Comissões significam, no sentido que lhe empresta esta lei, os encargos 
atribuídos ou delegados a agentes ou empregados, públicos ou privados, ou ainda 
aos ocupantes de cargos públicos no desempenho de suas missões. Podem ser 
funções de confiança dentro de empresas e órgãos, públicos ou privados, 
geralmente em caráter de interinidade, exercidas por integrantes dos quadros da 
própria empresa ou órgão ou por pessoas que lhes são estranhas. 
 
(5) Entidades estatais são as pessoas da Administração Pública direta, indireta, 
autárquica e fundacional. Entidades paraestatais são as pessoas jurídicas de 
direito público ou privado ligadas ao Estado, criadas para desempenhar atividades 
de natureza econômica, cultural ou de outra natureza. Entidades autárquicas são 
pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, que exercem atividades típicas 
do Estado, de forma descentralizada e com autonomia administrativa e financeira. 
Entidades de economia mista se confundem com entidades paraestatais, 
criadas por lei para desempenhar atividades no campo econômico, normalmente 
na prestação de serviços públicos, por meio de concessão. Entidades privadas 
são todas aquelas organizações que possuem existência e identidade próprias e 
independentes das pessoas naturais que as compõem, mesmo não sendo 
pessoas jurídicas.  
 
(6) O exercício das atividades de ensino nas áreas tecnológicas em 
universidades, faculdades, escolas e similares, segundo entendimento firmado no 
âmbito do Sistema Confea/Crea, é prerrogativa de profissionais regularmente 
inscritos nos Conselhos Regionais. Esse entendimento, entretanto, não é pacífico 
na jurisprudência, sendo contudo majoritário, no sentido da não obrigatoriedade do 
registro dos professores em Conselhos Profissionais. Confiram-se alguns 
julgados: 1) Pela obrigatoriedade de registro: ApCív. 95.04.33405-9, TRF4, 
16.06.98, rel. Silvia Maria Gonçalves Goraieb; ApCív 2000.04.01.088964-4/SC, 
TRF4, 3ª Turma, 26.02.2002, rel. Eduardo Picarelli; 2) Pela não obrigatoriedade 
de registro: ApCív. 2004.70.00.038691-8/PR, TRF4, 4ª Turma, 11/12/2007, rel. 
Valdemar Capeletti;  ApCív 2007.72.00.007175-5/SC, TRF4, 4ª Turma, 

                                                
43 Obra citada, página 64 
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12.03.2008, rel. Jairo Schafer; ApCív 97.04.05183-2/PR, TRF4, 3ª Turma, 
12.08.1999, rel. Luiza Dias Cassales; STJ, REsp. 2006/0073729-6, 1ª Turma, 
30.06.2006, rel. Min. Francisco Falcão; STJ, REsp 503173/RS, 1ª Turma, 
14.04.2009, rel. Min. Luiz Fux.  
 
A doutrina pouco diz acerca da matéria. O art. 69 do Decreto 5.773, de 9 de maio 
de 2006, isentou os professores das instituições de ensino superior de registro nos 
Conselhos Profissionais44. Critica-se possível ilegalidade abrigada nesse artigo, já 
que um decreto não poderia ter-se sobreposto à lei (art. 7º, “d”, lei 5.194/66). 
Corroborando entendimento já exposto no comentário (1) a este artigo, 
entendemos que muitas das atividades e atribuições relacionadas nas suas 
alíneas não são exclusivas de profissionais registrados nos Conselhos Regionais.  
 
A docência não pode ser considerada uma atividade que obrigue seu exercente ao 
registro em Conselho Profissional, salvo exceções que devem ser analisadas 
pontualmente45. A escolha da profissão é livre, atendidos os requisitos que a lei 
determina (CF/88, art. 5º, XIII) 46. Alguém que tenha obtido o grau de engenheiro 
(bacharel), mas que decidiu adotar unicamente a profissão de docente, não pode 
estar sujeito ao registro obrigatório no Conselho Regional, já que este tem por 
desiderato unicamente a fiscalização das profissões de engenheiro e engenheiro 
agrônomo (arts. 1º e 6º da Lei 5.194/66)47.  
 
Além disso, engenheiros, agrônomos e demais profissionais registrados no 
Sistema Confea/Crea podem exercer – e muitas vezes exercem - ocupações 
distintas das dos professores. Ocupação nada mais é do que “[...] o ofício, cargo 
ou emprego exercido por uma pessoa. É o emprego de tempo no desempenho de 
uma atividade48.” O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria 
Ministerial n.º 317, de 9 de outubro de 2002, editou a CBO – Classificação 
Brasileira de Ocupações. As ocupações de engenheiro, por exemplo, estão 
inseridas nos subgrupos 20 a 29 do Grupo 02, ao passo que as ocupações de 
                                                
44 “Art. 69. O exercício de atividade docente na educação superior não se sujeita à inscrição do professor em 
órgão de regulamentação profissional”. 
45 Caso o professor, além da docência, exerça também atividades profissionais nas áreas de engenharia ou 
agronomia, participando do quadro técnico de fundações, empresas ou entidades correlatas, ou ainda, 
desenvolvendo atividades como autônomo, deverá obter seu registro no Conselho Regional. Parece ser 
também o caso dos médicos e dentistas que, ao praticarem a docência, o fazem igualmente em relação à 
medicina e à odontologia, especialmente aqueles que ensinam nos hospitais e nas clínicas.   
46 Segundo José Afonso da Silva, trata-se de reserva constitucional de lei relativa, já que a disciplina do 
exercício profissional também pode ser regulada por normas infralegais, desde que obedientes a lei em 
sentido formal (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, pág. 84).  
47 Analogamente, veja-se esta decisão do STJ com relação ao exercício da docência em disciplina contábil: 
“[...] 1. A atividade de professor da disciplina de Contabilidade e Custos não é privativa de Contador e 
não está sujeita à ingerência do Conselho Regional de Contabilidade. 2. In casu, sobressai inequívoco do 
acórdão objurgado que: “Dentre as atribuições do Conselho de Contabilidade, não se encontra a de 
fiscalizar o ensino das disciplinas inerentes aos cursos de formação de contador ou técnico em 
contabilidade, mas tão-somente o de fiscalizar o exercício das profissões de contador e guarda-livros, 
conforme dispõe o art. 10 do Decreto-Lei n.º 9.295/46: “[...] 4. O Conselho Profissional não tem atribuição 
para analisar a vida acadêmica da instituição de ensino e, muito menos, a partir dessa análise, ampliar ou 
restringir o campo de atuação do profissional” (REsp 503.173/RS, 1ª Turma, 14.04.2009, Min. Luiz Fux). 
Mutatis mutandi, este raciocínio se aplica aos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, de acordo 
com o que dispõem os caputs dos arts. 1º, 2º e 6º, cominados com a alínea “f” do art. 34 da Lei 5.194/66    
48 De Plácido e Silva, obra citada, pág. 976 
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professor de nível superior de engenharia e arquitetura inserem-se no subgrupo 
133 do Grupo 13. Como se pode depreender dessa classificação, segundo o 
conceito do MTE, não se confundem as ocupações de engenheiros e arquitetos 
com as de professores de engenharia e de arquitetura.   
 
Outra importante distinção pode ser feita entre a profissão de docente e as de 
engenheiro e agrônomo: a primeira se obriga pelos meios e as demais, pelos 
resultados (ver comentário (2) ao art. 2º da Lei 6.496/77, Adendo 2 desta obra). 
De fato, o professor não pode se obrigar totalmente pelo resultado do seu mister, 
visto que a efetividade do aprendizado depende em grande parte da capacidade 
intelectiva e da vontade subjetiva de quem a ele se submete.  
 
Na obrigação de meios, o contratado obriga-se a prestar um serviço com 
diligência, atenção, correção, cuidados, sem visar a um resultado mensurável ou 
garantido. Na obrigação de resultados o contratado obriga-se a utilizar-se 
adequadamente dos meios com correção, cuidado e atenção, e ainda, a obter o 
resultado avençado.  
 
Assim como um médico não pode prometer a um paciente a cura definitiva de uma 
patologia grave, o professor não pode garantir ao aluno que este absorverá todo o 
conteúdo da disciplina, já que grande parte do sucesso no aprendizado dependerá 
do seu próprio esforço.    
 
Mas, como nos adverte José Afonso da Silva, 49, “O professor tem o dever de se 
esforçar para que seu ensino seja bom, eficiente e eficaz, pois o aluno tem o 
direito de reclamar um trabalho sério de seus mestres”.  
 
Já com relação aos engenheiros e agrônomos, a obtenção do correto resultado 
pretendido – e prometido – pelo exercício profissional é um imperativo que os 
obriga e que pode levá-los a sofrer punições e responsabilizações de natureza 
civil, penal, administrativa, ética, trabalhista etc.         
 
Não existe um órgão de classe específico para fiscalizar o exercício da profissão 
de docente de nível superior, fato referido por Ferreira de Castro50.  
 
O art. 5º, IX, da CF/88, dispõe que “é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença.” (grifamos). 
 
José Afonso da Silva, ao comentar aquele artigo51, incluiu a liberdade de 
transmissão de conhecimento (ensino) na liberdade de manifestação do 
pensamento de que trata o art. 5º da CF/88, nesses termos: 

                                                
49 Obra citada, pág. 787 
50 “[...] A profissão docente é de nível superior, criada pelas leis de ensino. Estas leis instituíram o registro, a 
carteira profissional de identificação e a fiscalização do exercício profissional, mas não criaram um órgão 
específico, Conselho ou Ordem de Professores. Tudo ficou a cargo do Ministério da Educação e das 
Secretarias Estaduais de Educação que não recolhem taxa nem anuidades, nem fiscalizam como deveriam o 
exercício profissional. Em parte, é por essa conta que o professor desceu do pedestal de reconhecimento para 
o plano das reivindicações a partir do início do decênio dos oitenta. Que contraste!” (Obra citada, pág. 408).    
51 Obra citada, pág. 99 
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É uma das formas de comunicação e de manifestação do 
pensamento, tanto que todos podem comunicar e manifestar 
seu pensamento e seu conhecimento pela imprensa, pela 
radiodifusão, pelos livros, conferências e aulas. É a liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber, de que trata o inciso II do art. 206, cujos comentários 
definirão seus contornos. (grifamos) 
  

Continua mais adiante o ilustre constitucionalista: 
 

“Censurar” é opor restrições com caráter de reprimenda. Se são 
livres as atividades indicadas é porque não comportam restrições, 
e menos ainda qualquer forma de reprimenda em razão do seu 
exercício. Isso, aliás, se reafirma no § 2º do art. 220, em que se 
declara de modo enfático ser “vedada toda e qualquer forma de 
censura de natureza política, ideológica e artística”, ainda que se 
admita um controle classificatório de diversões e espetáculos 
públicos. [...] Como, no caso em exame, a Constituição assegura a 
liberdade das atividades indicadas sem submissão a qualquer 
requisito, a licença não teria cabimento. 

 
Segundo aquele eminente professor, é incabível qualquer tipo de licença ou 
autorização estatal para que alguém possa exercer a liberdade de pensamento e 
de comunicação, nesta incluída a liberdade de aprender e ensinar. A 
obrigatoriedade de registro em Conselho Profissional para que o professor possa 
exercer seu magistério seria o equivalente à licença vedada pela Constituição.     
 
O art. 206 da CF/88, nos incisos II e V, dispõe acerca do ensino e de sua prática, 
nos seguintes termos:  
 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
 
(...) 
 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 
 
(...) 
 
V – Valorização dos profissionais de ensino, garantidos na 
forma da lei planos de carreira para o magistério público, com 
piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos. (grifamos). 

 
Como se pode perceber, a própria Constituição Federal refere-se textualmente 
aos profissionais de ensino, garantindo-lhes a plena liberdade de ensinar e 
pesquisar, delimitando a atividade docente e definindo sua proteção e valorização 
pelo Estado. A norma constitucional não estabeleceu amarras ou condições para a 
prática do ensino superior que não as estabelecidas em lei específica, que, no 
caso, é a lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação52). Por óbvio, os profissionais de ensino a que se refere a Constituição 
não são os mesmos de que trata a lei 5.194/66, que regula o exercício das 
profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo.   
 
Extrai-se ainda dos ensinamentos de José Afonso53: 
 

Liberdade de transmissão e de recepção de conhecimento. É uma 
das formas de comunicação e de manifestação do pensamento, 
tanto que todos podem comunicar e manifestar seu pensamento e 
seu conhecimento pela imprensa, pela radiodifusão, pelos livros, 
conferências e aulas. [...] Trata-se do reconhecimento da 
liberdade de uma classe de especialistas na comunicação do 
conhecimento, que são os professores. [...] Dentro dessa 
baliza, impende ao professor ministrar seu curso com liberdade 
de crítica, de conteúdo, forma e técnica que lhe pareçam mais 
corretos.  

 
A liberdade de ensinar, tomada no seu sentido amplo como permitido pela 
Constituição, é, portanto, incompatível com a submissão à fiscalização de um 
Conselho Profissional, já que este não poderia examinar as atividades do docente 
sob a mesma óptica com que escrutina a dos profissionais que atuam no mercado 
de trabalho.  
 
A se considerar equivalentes do ponto de vista legal as atividades dos professores 
e dos engenheiros e agrônomos, seria obrigatório exigir desses últimos a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) por todas as palestras e cursos que 
viessem a ministrar em suas áreas de conhecimento, a teor do disposto no art. 1º 
da lei 6.496/7754. Não consta que os Conselhos Regionais adotem essa prática 
(ver comentários ao art. 1º da lei 6.496/77 no Adendo 2 desta obra), que seria 
decerto descabida. 
 
Eventuais reclamações contra docentes que não cumprem seus misteres com 
qualidade, dedicação e competência devem ser dirigidas às direções dos centros 
acadêmicos, jamais aos Conselhos Regionais. 
 
O art. 207 da CF/88 concedeu às universidades uma autonomia55 didático- 
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Essa autonomia foi 
                                                
52 O art. 54 da lei 9.394/96 dispõe: “Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma 
da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e 
financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu 
pessoal.  § 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as 
universidades públicas poderão:I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim 
como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos 
disponíveis;”(grifamos). 
53 Obra citada, pág. 786 
54 Art. 1º. Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à “Anotação de 
Responsabilidade Técnica” (ART).   
55 Autonomia, segundo De Plácido e Silva (Obra citada, pág. 175), é “[...] a faculdade que possui determinada 
pessoa ou instituição, em traçar as normas de sua conduta, sem que sinta imposições restritivas de ordem 
estranha.” A autonomia das Universidades, entretanto, não é absoluta, devendo obedecer às demais normas 
constitucionais e legais que lhes são aplicáveis (STF, RMS – AgRg 22047/DF, DJ 31.06.2006, Min. Eros 
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mantida na legislação infraconstitucional (Lei 9.394, de 20.12.1996, art. 53, § 
único, inciso V) 56.  
 
Didática não é outra coisa senão a arte de ensinar. Apresenta-se em seus 
aspectos objetivo e subjetivo. O primeiro diz respeito ao método aplicado ao 
ensino; o segundo, a quem o aplica, isto é, o docente.  A autonomia didática 
concedida pela CF/88 às universidades inclui a seleção e contratação de 
professores, atendidos, entre outros, os requisitos do art. 37, caput, e incisos I, II e 
III da CF/88, bem como os requisitos legais de qualificação ou formação57.  
 
Exigências descabidas ou ilegais contidas nos editais para a seleção de docentes 
nas instituições de ensino podem ser combatidas pelas vias administrativas e 
judiciais cabíveis. Ver também o comentário (6) ao art. 1º da Lei 6.496/77, no 
Adendo 2 a esta obra.   
 
Os docentes que pretenderem exercer os cargos de presidente e de conselheiro, 
tanto no Confea quanto nos Creas, devem possuir registro nestes últimos, a teor 
do disposto no caput dos arts. 29 e 37 desta lei.       
 
(7) O rol de atividades e atribuições elencadas nas alíneas do art. 7º não é 
exaustivo. Inúmeras outras atividades técnicas são prerrogativas dos profissionais 
de que trata esta lei, desde que relacionadas a áreas cuja competência 
regulamentar e fiscalizatória pertença ao Sistema Confea/Crea. Dentre elas, a 
manutenção e operação de equipamentos, máquinas e instalações prediais, 
comerciais e industriais. Quem constrói ou fabrica por certo detém conhecimentos 
para manter e operar. Aplica-se, nesse caso, o princípio jurídico de que quem 
pode o mais, pode o menos58.  
 
Entretanto, o parágrafo único deste artigo tem suscitado discussões infindáveis no 
âmbito do Sistema Confea/Creas, pelo fato de provocar o que se costuma chamar 
de “sombreamento” entre as diversas modalidades profissionais. Cada modalidade 
representada por uma Câmara Especializada procura atrair para os seus membros 
                                                                                                                                               
Grau; STF, ADI 1599/UF, DJ 18.05.2001, Min. Maurício Corrêa; STJ, AgRg no REsp 519366/RN, 6ª Turma, 
DJ 01.12.2008, Min. Jane Silva; STJ, AgRg no REsp 847532/MG, 1ª Turma, DJ 12.05.2008, Min. Luiz Fux). 
A imposição de cotas raciais às Universidades não fere sua autonomia (STJ, RMS 26089/PR, 5ª Turma, DJ 
12.05.2008, Min. Félix Fischer). As Universidades Públicas não estão subordinadas ao MEC (não há relação 
de hierarquia), mas submetem-se ao seu controle interno (arts. 19 e 25, I, do Decreto-lei 200/67) e ao controle 
externo do TCU.    
56 Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as 
seguintes atribuições: [...] Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, 
caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: 
[...] V - contratação e dispensa de professores; 
57 A Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e 
das fundações públicas federais, estabelece no seu art. 5º. “São requisitos básicos para investidura em cargo 
público: I – a nacionalidade brasileira (derrogado pela EC 19/98): II- o gozo dos direitos políticos; III – a 
quitação com as obrigações militares e eleitorais; IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do 
cargo; V – a idade mínima de dezoito anos; VI – aptidão física e mental”. 
58 Já houve decisão judicial, com a qual não podemos concordar (TRF4, ApCív 2002.70.01.011428-1/PR, DJ 
13.11.2007, Juiz Federal Jairo Gilberto Schaefer), que negou aos engenheiros a prerrogativa de dar 
manutenção a centrais de gás canalizado, sob o argumento de que o art. 7º da Lei 5.194/66 não contempla esta 
atividade (manutenção). Conferir também: TRF4, 4ª Turma, ApCív 2003.70.01.015344-8, Rel. Des. Fed. 
Edgard Lippmann Jr, DJU 08/11/2006.  
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o maior número possível de atividades, concorrendo com as demais e 
ocasionando muita discórdia no meio profissional. Como bem assinalou Ferreira 
de Castro59:  
 

Na defesa de seus direitos ou interesses pessoais, os profissionais 
dos mais diversos ramos de atividades procuram monopolizar para 
sua categoria profissional aquelas atividades comuns a duas ou 
mais categorias, num resquício de corporativismo difícil de ser 
superado. [...] E daí surgem os conflitos de atribuições 
profissionais que têm causado celeumas entre os profissionais e 
lides entre os conselhos regionais ou entre as entidades de classe. 

_________________________________________________________________ 
Art. 8º As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, 
“e” e “f” do artigo anterior são da competência de pessoas físicas, para 
tanto legalmente habilitadas. (1) 
 
Parágrafo único. As pessoas jurídicas (2) e organizações (3) estatais só 
poderão exercer as atividades discriminadas no art. 7º, com exceção das 
contidas na alínea "a", com a participação efetiva e autoria declarada (4) de 
profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional, 
assegurados os direitos que esta lei lhe confere. 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Tituladas ou graduadas por instituições de ensino oficiais e registradas nos 
Conselhos Profissionais.    
 
(2) Já que a lei não discriminou, entende-se que são todas as pessoas jurídicas 
pertencentes à Administração Pública, quer de direito público ou privado, inclusive 
as empresas públicas e de economia mista. 
 
(3) O termo usado é impróprio. Organização, no sentido técnico, é o conjunto de 
regras e princípios que regem a constituição jurídica e o funcionamento das 
instituições em geral. O legislador teria sido mais claro se tivesse usado as 
expressões órgãos (unidade mínima do Poder Público, representando-o e 
executando suas atividades60) e entidades (pessoas das administrações diretas, 
indiretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal61) estatais.   
 
(4) De acordo com o art. 14 desta lei. 
 
_________________________________________________________________ 
Art. 9º As atividades enunciadas nas alíneas “g” e “h” do art. 7º, observados 
os preceitos desta lei, poderão ser exercidas, indistintamente, por 
profissionais ou por pessoas jurídicas (1).  
_________________________________________________________________ 
 

                                                
59 Obra citada, pág. 347 
60 De Plácido e Silva, Obra citada, pág. 990 
61 idem 
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Comentário: 
 
(1) Desde que assistidas tecnicamente por profissionais com registro nos 
Conselhos Regionais.  
_________________________________________________________________ 
Art. 10. Cabe às congregações (1) das escolas e faculdades de engenharia, 
arquitetura e agronomia indicar, ao Conselho Federal, em função dos títulos 
apreciados através da formação profissional, (2) em termos genéricos, as 
características dos profissionais por ela diplomados. (3) 
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Congregação, aqui, adquire o significado de corpo docente da escola ou 
faculdade, ou a assembléia formada para deliberar sobre questões didático-
científicas, acadêmicas e administrativas. As decisões das congregações são 
manifestadas ao Conselho Federal por meio das pessoas jurídicas às quais 
pertencem os docentes (universidades, faculdades e escolas).  
 
(2) A redação está confusa, mas o sentido é o de que a avaliação ou apreciação 
dos títulos acadêmicos se dá em função da formação profissional fornecida aos 
alunos. 
 
(3) As características genéricas, nesse caso, são as técnico-científicas, por conta 
da grade curricular dos cursos ofertados.   
_________________________________________________________________ 
Art. 11. O Conselho Federal organizará e manterá atualizada a relação dos 
títulos (1) concedidos pelas escolas e faculdades, bem como seus cursos e 
currículos, (2) com a indicação das suas características. 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) São os títulos acadêmicos.   
 
(2) Que servirão para análise dos títulos profissionais a serem concedidos 
àqueles que ingressarem nos Conselhos Regionais.  
 
________________________________________________________________ 
Art. 12. Na União, nos Estados e nos Municípios, nas entidades autárquicas, 
paraestatais e de economia mista, (1) os cargos e funções (2) que exijam 
conhecimentos de engenharia e agronomia (3), relacionados conforme o 
disposto na alínea "g” do art. 27 (3), somente poderão ser exercidos por 
profissionais habilitados de acordo com esta lei. 
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Este artigo abrange toda a Administração Pública direta e indireta da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que inclui as empresas públicas 
e de economia mista. 
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(2) Como já explicado nos comentários ao art. 7º, estão abrangidos neste artigo 
tanto os cargos quanto os empregos públicos. Quanto às funções, podem ser 
exercidas por ocupantes de cargos ou empregos, ou ainda por pessoas externas 
aos quadros, nomeadas para exercer os assim chamados cargos 
comissionados, de livre nomeação e exoneração. Os cargos de confiança, de 
natureza político-administrativa, como os de Secretários Municipais, Secretários 
de Estado e Ministros, podem ser ocupados por leigos, mas não os cargos 
técnicos de provimento efetivo.     
 
(3) Há que se ter muito cuidado na interpretação desta disposição. Somente os 
cargos que sejam privativos de engenheiros e agrônomos se enquadram na 
exigência da norma. Em muitos órgãos e entes públicos, existem cargos que 
podem ser ocupados por engenheiros e agrônomos, mas que não são típicos ou 
privativos dessas profissões, como, por exemplo, analistas ambientais do IBAMA, 
auditores técnicos dos Tribunais de Contas, analistas de metrologia do INMETRO, 
entre outros. Esses cargos integram carreiras típicas de Estado, definidas em leis 
especiais, podendo ser ocupados tanto por engenheiros quanto por outros 
profissionais de nível superior que preencham os requisitos legais. Desse modo, o 
Crea não pode exigir que tais cargos sejam preenchidos somente por engenheiros 
e agrônomos, não cabendo notificar e autuar os profissionais ou os órgãos e 
entidades nos quais trabalham. 
 
 
Nesse sentido: 
 

TRF4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 
Processo: 5049327-40.2011.404.7000/PR 
D.E. 04/04/2013 
 
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
IMPUTAÇÃO INDEVIDA, A SERVIDORA ESTUTÁRIA, DE EXERCÍCIO 
ILEGAL DE PROFISSÃO REGULAMENTADA, EM DECORRÊNCIA DE 
ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS FUNÇÕES. 
REPRESENTAÇÃO PERANTE O RESPECTIVO CONSELHO 
PROFISSIONAL, QUE RESULTOU NA POSTERIOR INSTAURAÇÃO 
DE PROCEDIMENTO CRIMINAL PELO SUPOSTO EXERCÍCIO 
ILEGAL DE PROFISSÃO. 
1. O analista ambiental, com formação universitária em engenharia 
florestal, servidor estatutário do ICMBio, não está sujeito a registro no 
CREA, nem ao pagamento das respectivas contribuições, nem à 
fiscalização do Conselho. Esse fato é do conhecimento tanto do 
Conselho quanto dos profissionais a ele vinculados. 
(...) 
 
 
TRF4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 
Processo: 5011180-87.2012.404.7200/SC 
D.E. 22/11/2012 
 
CREA. REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ANALISTA AMBIENTAL DO IBAMA. 
DESNECESSIDADE. 
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1. As atribuições do ocupante do cargo de analista ambiental do IBAMA 
(art. 4º da Lei n. 10.410/02) não se confundem com as atividades 
privativas dos profissionais fiscalizados pelo CREA, bem como sequer é 
exigida para o cargo formação superior específica ou registro em 
conselho profissional. 
2. Improvimento da apelação e da remessa oficial. 
(...) 
 

 
(3) A Resolução 430, de 1999, regulamentou a alínea “g” do art. 27 da Lei 
5.194/66. 
 
________________________________________________________________ 
Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos (1) e qualquer outro trabalho de 
engenharia e de agronomia, (2) quer público, quer particular, somente 
poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes (3) e 
só terão valor jurídico (4) quando seus autores forem profissionais 
habilitados de acordo com esta lei. 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Inclui os exames, vistorias e avaliações judiciais previstos no art. 420 do CPC. 
As perícias judiciais são normalmente procedidas por profissionais de nível 
superior inscritos nos seus órgãos de fiscalização (art. 145, §s 1º e 2º, CPC, 
ressalvado o disposto no § 3º). Os assistentes das partes não necessariamente 
deverão ser profissionais inscritos em Conselhos Regionais, já que não assumem 
responsabilidade técnica ou jurídica perante o juízo. Entretanto, se assinarem 
documentos técnicos que exijam conhecimentos especializados na área da 
engenharia e da agronomia, deverão atender ao disposto neste artigo. Ver 
também comentários ao art. 68.     
 
(2) Aplicável às demais profissões regulamentadas e fiscalizadas pelo Sistema 
Confea/Crea. 
 
(3) Autoridade é o poder de comando, de jurisdição ou o direito que permite a 
alguém praticar determinados atos relativos a pessoas e coisas. Portanto, esse 
conceito, bastante amplo, abarca as autoridades judiciárias, civis, militares, 
policiais e administrativas das três esferas de poder. As autoridades a que se 
refere esta lei são os assim chamados agentes públicos. O árbitro (Lei 9.307, de 
23 de setembro de 1996) não é autoridade que se possa enquadrar nos preceitos 
deste artigo, haja vista não ser agente público62; ele exerce um múnus público. 
Múnus, em latim, significa encargo, dever, ônus. Trata-se de obrigação decorrente 
de acordo ou lei, sendo que, neste último caso, denomina-se múnus público. Os 
advogados exercem múnus público. O dever de prestar depoimento como 
testemunha, por exemplo, é considerado um múnus público, assim como o dever 
de votar. Portanto, o árbitro pratica atos eminentemente privados, não podendo 
ser considerado autoridade para os fins desta lei.    
 
                                                
62 Esse também é o entendimento de Hélio do Valle Pereira, in Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, pág. 68. 
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(4) Valor jurídico diz respeito à qualidade do ato ou da coisa que lhe permite 
produzir efeitos válidos e eficazes, dando-lhe subsistência e perfeição no mundo 
jurídico.  
 
A infração a este artigo leva à sanção prevista no artigo 73, alínea “b” (pessoa 
natural) ou “c” (pessoa jurídica). 
_________________________________________________________________ 
Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, 
laudos e atos judiciais (1) ou administrativos (2), é obrigatória além da 
assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a 
que interessarem (3), a menção explícita (4) do título do profissional que os 
subscrever e do número da carteira referida no art. 56. 
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Atos judiciais são todos aqueles praticados em juízo, sob a intervenção ou 
não de um juiz. Caso haja a intervenção de um juiz, como no caso de decisões, 
sentenças, liminares, acórdãos, estaremos face aos atos judiciais típicos, 
também denominados de atividades jurisdicionais. Se não houver a intervenção 
direta do juiz, teremos os atos judiciais atípicos, ou atividades judiciárias, 
como o preparo e andamento de processos, cumprimento de decisões ou 
determinações, perícias etc. A expressão atos judiciais a que se refere o caput 
deste artigo diz respeito somente aos atos judiciais atípicos ou atividades 
judiciárias. 
 
Com relação à arbitragem (Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996), sendo uma 
forma exclusivamente privada de solução de controvérsias, os atos praticados 
perante o árbitro, ou por ele, não são atos judiciais ou administrativos. Mas isso 
não autoriza pessoas sem habilitação legal a emitir laudos, pareceres ou elaborar 
trabalhos técnicos em procedimentos arbitrais sem o devido registro nos 
Conselhos Regionais. Essa prática constitui-se infração administrativa e, 
dependendo do caso, contravenção penal (art. 47 do decreto-lei 3.68863, de 03 de 
outubro de 1941 - LCP).          
 
(2) Ato administrativo, segundo Celso Antônio64, é a 
 

[...] declaração do Estado (ou de quem lhe faça às vezes – como, 
por exemplo, um concessionário de serviço público), no exercício 
de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências 
jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e 
sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional.   

 
Ato administrativo, portanto, é a manifestação de autoridade administrativa ou 
de autoridade no exercício da função administrativa, que cria, modifica, extingue, 
transfere, certifica ou declara um direito ou obrigação. A autoridade pública da 
qual emana o ato administrativo deve estar investida de competência legal, ou 

                                                
63 Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a 
que por lei está subordinado o seu exercício. Pena – prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou 
multa.  
64 Obra citada, pág. 368 
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seja, estabelecida em lei. Não emanam atos administrativos, stricto sensu, de 
autoridades privadas.  
 
O sentido que o legislador pretendeu dar à expressão “ato administrativo” contida 
neste artigo não corresponde exatamente à sua definição ou caracterização 
doutrinária. A aplicação de uma interpretação puramente gramatical à lei não pode 
levar a um resultado absurdo. Toda lei embute em si mesma uma presunção de 
bom senso. Não faz sentido que, em todo e qualquer ato administrativo, 
manifestação da vontade unilateral da Administração, seja obrigatoriamente 
aposto o número do registro ou da carteira profissional de quem o assinou. 
Poucos atos administrativos terão conteúdo (objeto) tal que possam ser 
caracterizados como atividade exclusiva de profissional da engenharia, da 
agronomia ou demais profissões fiscalizadas pelos Creas.  
 
De Celso Antônio obtemos os seguintes exemplos de atos administrativos, tanto 
em função do conteúdo quanto da forma: admissão, concessão, permissão, 
autorização, aprovação, licença, homologação, decreto, portaria, alvará, instrução, 
aviso, circular, ordem de serviço, resolução, parecer, ofício, despacho65.  
 
Não nos parece compatível com a finalidade da lei 5.194/66 que o agente público 
responsável pela emissão desses atos administrativos necessite apor o número do 
registro ou da carteira profissional após sua assinatura, pois eles não 
correspondem a atividades exclusivas de profissionais registrados no sistema 
Confea/Crea. 
 
Se assim não fosse, todas as Resoluções emanadas do Confea, bem como 
Portarias e Atos Administrativos emanados dos Creas, deveriam conter o número 
do registro profissional ou da carteira dos presidentes daqueles Conselhos, o que 
seria absolutamente contrário ao espírito e à finalidade da norma legal em 
comento.  
    
Portanto, os atos administrativos a que se refere o caput deste artigo, caso 
possam ser assim caracterizados, são aqueles cujo conteúdo ou objeto sejam 
relativos exclusivamente ao exercício profissional de engenheiros ou agrônomos, 
praticados no âmbito da Administração ou perante esta, por agentes públicos ou 
particulares.  
 
(3) A redação não prima pela clareza. Pela construção da frase, a expressão “a 
que interessarem” diz respeito à assinatura do profissional. Portanto, a assinatura 
tanto pode interessar à empresa, à sociedade, à instituição ou à firma à qual o 
profissional esteja de qualquer modo vinculado como sócio, contratado (contrato 
de natureza civil) ou empregado (contrato regido pela CLT), quanto aquelas às 
quais o profissional, nessa qualidade, prestar serviços.  
 
(4) Comando de certa forma desnecessário, porquanto a menção do título 
profissional em documento se dá, de regra, por escrito, ou seja, de forma explícita.  
 

                                                
65 Obra citada, págs. 419 a 421.  
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A infração a este artigo leva à sanção prevista no artigo 73, alínea “b” (pessoa 
natural) ou “c” (pessoa jurídica). 
 
_________________________________________________________________ 
Art. 15. São nulos de pleno direito (1) os contratos referentes a qualquer 
ramo da engenharia ou da agronomia, inclusive a elaboração de projeto, 
direção ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou 
particular com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada (2) a 
praticar a atividade nos termos desta lei.  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) As nulidades e seus efeitos representam assunto tormentoso no direito, seja 
público ou privado66. Nulidade vem do latim nullitas, de nullus (nulo, nenhum)67, 
representando a ineficácia de um ato jurídico em virtude de ter sido praticado em 
desobediência à lei. Na verdade, a nulidade de um ato implica a sua inexistência 
no sentido jurídico e formal, porque um ato juridicamente nulo pode perfeitamente 
subsistir no seu aspecto material e produzir efeitos. O ato nulo diz-se natimorto. As 
nulidades, de regra, apresentam-se em duas formas distintas: a nulidade 
absoluta e a nulidade relativa. A primeira decorre de omissão de elemento 
essencial à constituição jurídica do ato, não podendo ser convalidada68. Tem 
caráter de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelas autoridades 
judiciárias e administrativas, ou ainda, oposta por qualquer pessoa interessada. 
Possuem efeitos ex tunc69. A segunda decorre também de infração a uma norma 
jurídica. Entretanto, pode ser convalidado pela autoridade competente, não ferindo 
de morte o ato jurídico. 
 
O reconhecimento de uma nulidade relativa deve ser requerido pela parte 
prejudicada, precluindo esse direito se não exercido no prazo legal. A declaração 
de nulidade relativa opera normalmente no efeito ex nunc70.  Quando o artigo em 
comento dispõe que “São nulos de pleno direito os contratos [...]”, quer significar 
que não poderão produzir efeitos jurídicos perante as autoridades 
competentes, mesmo tendo produzido efeito material entre as partes contratante 
e contratada. Como exemplo, uma edificação residencial feita sem a participação 
                                                
66 As divergências quanto às teorias da inexistência, invalidade e ineficácia dos atos e dos negócios jurídicos 
não serão aqui  tratadas, por não interessarem diretamente ao tema. 
67 De Plácido e Silva, obra citada, pág. 963 
68 A moderna doutrina e jurisprudência têm reconhecido a possibilidade da convalidação de alguns atos em 
princípio nulos, a fim de resguardar a boa-fé dos administrados, a segurança jurídica, a materialização 
definitiva dos seus efeitos e outros princípios jurídicos aplicáveis ao caso concreto. Este princípio foi 
positivado principalmente no art. 55 da Lei 9.784/99  (“Em decisão na qual se evidencie não acarretarem 
lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser 
convalidados pela própria Administração.”). Neste sentido, assim se manifestou Daniel Ustárroz (Breves 
notas sobre a boa-fé no direito administrativo, in Lições de Direito Administrativo: estudos em 
homenagem a Octavio Germano. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2005, pág. 140: “O fato é 
que o cidadão comum presume a regularidade dos atos administrativos e ordena sua vida em razão dessa 
expectativa gerada, merecendo, nesta medida, proteção por parte do Direito. Neste contexto, em certos casos, 
nos quais manifesta a boa-fé do administrado e valiosos os efeitos práticos do ato, a única forma de tutelar a 
situação pretérita é garantir a estabilidade dos efeitos do comportamento da Administração, a despeito da 
eventual irregularidade detectada.” 
69 Que retroage 
70 Que não retroage 
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de profissional legalmente habilitado e sem a devida ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica, não poderá obter aprovação dos órgãos públicos, o 
que implica a não concessão de habite-se, de registro no cartório imobiliário ou, 
ainda, de financiamento de instituição de crédito oficial.  
 
(1) Sem registro nos Conselhos Regionais.  
 
_________________________________________________________________ 
Art. 16. Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de 
qualquer natureza é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis 
e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em 
todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos 
responsáveis pela execução dos trabalhos. 
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
A finalidade desta norma é dar ciência à comunidade de que determinada obra ou 
serviço de engenharia ou agronomia está sendo executado por profissional 
legalmente habilitado e inscrito no Conselho Regional. Não é, como erroneamente 
se costuma pensar, uma forma de propaganda obrigatória do profissional ou da 
empresa executora. Essa exigência seria com certeza descabida. Este é também 
o entendimento de Orlando Ferreira de Castro71:  
 

A afixação de placas em obras ou serviços é o cumprimento de 
uma obrigação legal. Não se trata de um meio de publicidade 
como podem crer os menos avisados. O principal objetivo da placa 
é permitir com facilidade a identificação completa dos 
responsáveis por uma obra ou serviço onde ela se encontra.  

 
Não existe uma dimensão mínima exigida para a placa. O que se deve observar é 
que a dimensão escolhida torne-a visível de uma distância razoável, a fim de que 
atenda sua finalidade. A Resolução 407, de 1996, regulamentou o art. 16 da Lei 
5.194/66.    
 
Não há capitulação expressa de penalidade para quem infringir este artigo, apesar 
do disposto no art., 73, “a”, in fine. Pela sua generalidade, aquele artigo ofende o 
Princípio da Tipicidade, indispensável à definição das infrações e à imposição 
das penas. Poder-se-ia cogitar de uma infração ao código de ética profissional. 
Ver comentários ao art. 73. 
 
_________________________________________________________________ 

 
CAPÍTULO II  

Da responsabilidade e autoria  
 

Art. 17. Os direitos de autoria (1) de um plano ou projeto de engenharia ou 
agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e 
outros interessados (2), são do profissional que os elaborar. 
 
                                                
71 Obra citada, pág. 351 
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Parágrafo único. Cabem ao profissional que os tenha elaborado os prêmios 
ou distinções honoríficas concedidas a projetos, planos, obras ou serviços 
técnicos. 
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Os direitos de autoria, tanto pessoais (ou morais) quanto patrimoniais, sobre 
uma obra científica, literária ou artística cabem ao seu autor, assegurando-lhe a 
necessária e exclusiva capacidade jurídica para fruir e gozar de todos os 
benefícios que dela possam advir. A CF/88, no seu art. 5º, IX, XIII, XXVII e XXIX, 
define respectivamente os direitos de expressão, de liberdade ao exercício de 
ofícios ou profissões, de propriedade72 e de autoria. A Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, trata do direito autoral no Brasil. A definição do que seja autor 
encontra-se no seu art. 11, e a definição de projeto de engenharia como obra 
intelectual, no art. 7º, X.  O registro autoral dos projetos e demais trabalhos 
intelectuais relativos às profissões regulamentadas pela Lei 5.194/66 se dá no 
Confea, por meio dos Creas, conforme determina a Resolução 1.029, de 2010. A 
indicação dos órgãos e entidades competentes para o registro de obras 
intelectuais, literárias e artísticas está expressa no art. 17 da Lei 5.958, de 14 de 
dezembro de 197373. 
 
Impende tecer breves comentários sobre o direito autoral de engenheiros e 
demais profissionais do Sistema Confea/Crea sobre seus projetos. Os direitos 
autorais do autor do projeto dividem-se, como já mencionado, em direito pessoal 
(ou moral) e direito patrimonial. O primeiro encontra-se definido no art. 24 da Lei 
9.610/98 (LDA), e resume-se basicamente ao seguinte: direito do autor de 
reivindicar o reconhecimento à paternidade (ou maternidade) da obra; direito à 
divulgação do seu nome como autor; direito à integridade do projeto ou da obra; 
direito de oposição a que modifiquem seu projeto/obra em o seu consentimento. O 
segundo é basicamente o direito do autor de obter de sua criação todos os 
benefícios econômicos que ela possa lhe proporcionar.  
 
Os direitos pessoais ou morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis (art. 27 
da LDA). Já os direitos patrimoniais podem ser transferidos por meio de contrato 
de cessão de direitos (art. 49 da LDA). Mesmo que o autor assine, 
inadvertidamente, contrato de cessão de “todos os direitos autorais”, os direitos 
morais não serão transferidos, conforme nos mostra Leandro Flôres.74 “Os direitos 
patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano 
subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil”. 
(art. 41 da LDA). 
 
Caso o autor de um projeto seja empregado de uma empresa e elabore um projeto 
por conta do seu contrato de trabalho, o direito patrimonial sobre ele pertencerá ao 

                                                
72 CC, art. 1228. 
73 “Art. 17 - Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual poderá registrá-la, conforme sua 
natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia”. 
(grifamos).  
74 FLÔRES, Leandro Vanderlei Nascimento. Direito Autoral na Engenharia e Arquitetura. São Paulo: 
Editora Pillares, 2010, pág. 23. 
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empregador, que poderá utilizá-lo somente uma única vez, de conformidade com 
o art. 49, VI da LDA75. Esse é o entendimento de Leandro Flôres76, com o qual 
concordamos. Entretanto, o direito moral ou pessoal sobre a autoria do projeto 
será sempre do autor, mesmo que empregado.  
 
Existem várias formas de violação do direito autoral; as mais comuns são o plágio 
e a alteração. Plágio ou imitação é a reprodução de determinada concepção 
técnica ou artística de uma obra em outra, sem autorização do autor. O plágio 
mantém a concepção ou essência do projeto original, alterando-o em pequenos 
detalhes. Plágio não é o mesmo que cópia, sendo esta definida como contrafação. 
O plágio viola basicamente o direito moral do autor, mas pode também configurar 
dano patrimonial, caso o plagiador obtenha vantagem econômica sobre projeto 
alheio.  
 
Outra forma de violação do direito autoral é a alteração do projeto sem o 
consentimento do autor. Essa violação é passível de indenização e de retorno ao 
status quo ante.  
 
Esta é, sem dúvida, uma questão muito complexa, já que confronta dois direitos: o 
direito autoral e o direito de propriedade. Duas grandes correntes doutrinárias e 
jurisprudenciais coexistem, privilegiando este ou aquele direito, a depender da 
análise de cada caso concreto. Basicamente, a corrente que privilegia o direito 
autoral se baseia no art. 18 da Lei 5.194/66, no art. 24, IV e V, da Lei 9.610/98 e 
no art. 621 do CC. A corrente que privilegia o direito de propriedade sobre o direito 
autoral se vale de argumentos de direito comparado, do disposto no art. 26 da 
LDA e no art.5º, XXVII da CF/88. 
 
Para esta segunda corrente, o autor teria o direito de assegurar a integridade de 
sua obra somente se as modificações efetuadas pelo proprietário pudessem de 
alguma forma prejudicá-lo em sua reputação profissional. Caso ocorrida a 
alteração sem o seu consentimento, o autor poderia repudiar sua obra e impedir 
que seu nome fosse associado a ela.  
 
Pensamos, como Leandro Flôres, que o direito autoral não pode ser absolutizado 
frente ao direito de propriedade do contratante do projeto. Afinal de contas, o 
proprietário tem o direito de proceder às alterações que entender cabíveis em sua 
edificação, já que é ele que vai passar dentro dela grande parte de sua vida. As 
modificações podem ser efetuadas desde que não desnaturem totalmente a 
concepção original do autor nem lhe causem danos à reputação profissional. 
Deve-se ressaltar, contudo, que eventuais modificações do projeto devem 
primeiramente ser solicitadas ao seu autor. Caso este não concorde com as 
modificações, o proprietário pode contratar outro profissional habilitado a executá-
las.   
 
(2) Como já visto no item anterior, o autor de uma obra intelectual pode ceder ou 
transferir seus direitos autorais patrimoniais de forma gratuita ou onerosa, por 
                                                
75 “Não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado 
restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da 
finalidade do contrato”. 
76 Obra citada, pág. 54. 
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meio de contrato de cessão civil de direitos77. Caso não o faça, o lapso temporal 
definido no art. 41 da Lei 9.610/98 transferirá esse direito para o domínio público78.  
 
Os direitos autorais pessoais ou morais sobre as obras são intransferíveis e 
inalienáveis79, integrando os direitos da personalidade (CF/88, art. 5º, X, e arts. 
11 a 20 do CC). A Lei 8.666/93, no art. 111, obriga a transferência dos direitos 
patrimoniais do autor quando este contrata com a Administração Pública para 
fornecer projetos ou serviços técnicos especializados.  
 
A infração a este artigo leva à sanção prevista no artigo 73, alínea “a”. 
 
__________________________________________________________________ 
 
18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo 
profissional que o tenha elaborado. (1)      
          
 
Parágrafo único. Estando impedido (2) ou recusando-se (3) o autor do 
projeto ou plano original a prestar sua colaboração profissional, 
comprovada a solicitação (4), as alterações ou modificações deles poderão 
ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá a 
responsabilidade pelo projeto ou plano modificado (5). 
Comentários: 
 
(1) O autor do projeto possui sobre ele direitos autorais pessoais (ou morais) 
inalienáveis e intransferíveis, passíveis de indenização caso violados (TJSP, 
ApCív 191.674 - 4/0-00, 14.03.2002; STJ, REsp 531418/SP, 4ª Turma, 15.12.03, 
Min. Aldir Passarinho; STJ, REsp 46391/SP, 3ª Turma, 05.08.96, Min. Nilson 
Naves). Entretanto, segundo a norma, é permitido ao proprietário da obra efetuar 
alterações de pequena monta80 no projeto, com a assistência de profissional 
habilitado, a fim de adequá-lo a eventuais dificuldades surgidas durante a 
execução ou que não o alterem de forma substancial nem lhe retirem as 
características mais importantes. Ver comentário (1) ao art. 17. 
 
(2) São várias as formas de impedimento: morte, hospitalização, incapacidade 
civil transitória ou permanente, recolhimento a estabelecimento prisional, mudança 
para outro estado ou país, endereço incerto e não sabido, registro suspenso ou 
cancelado pelo Conselho Regional etc.  
 
(3) A recusa não precisa ser motivada; basta que seja veiculada de forma a não 
deixar dúvidas, de preferência por escrito. Não obstante, é nosso entendimento 

                                                
77 Art. 28 da Lei 9.610/98. Entretanto, os autores de obras intelectuais efetuadas sob regime de emprego ou de 
prestação de serviços, especialmente as definidas pela Lei 6.533/78 (obras artísticas dos setores de 
comunicação audiovisual, cinematográficas, cênicas, teatrais, de animação, de fotografia etc.) estão proibidos 
de ceder integralmente seus direitos autorais patrimoniais.   
78 Art. 41 da Lei 9.610/98. 
79 Art. 27 da Lei 9.610/98. 
80 Pequena monta é um conceito jurídico indeterminado, que deve ser apurado no caso concreto por meio de 
parecer de profissional habilitado ou pela aplicação do senso comum. Ver art. 621, par. único, do Código 
Civil.   
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que a recusa pode ser manifestada oralmente pelo profissional consultado, 
perante, no mínimo, duas testemunhas idôneas.   
 
(4) A solicitação deve ser feita de preferência por escrito e entregue pessoalmente 
ao autor do projeto, mediante recibo, envio pelo correio com Aviso de 
Recebimento (AR), notificação judicial ou extrajudicial etc.  
 
(5) Recusando-se ou estando impedido o autor do projeto de proceder às 
modificações, o proprietário poderá contratar outro profissional habilitado para 
efetuá-las, assumindo este a responsabilidade técnica integral pelo projeto ou 
plano modificado, cessando a responsabilidade do autor original (ver também art. 
621 do CC; arts. 7º, X, 26, 27 e 29, III, da Lei 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais). 
Entretanto, o proprietário da obra e o profissional que efetuou as mudanças devem 
estar cientes de que o autor do projeto poderá intentar medida judicial visando a 
impedir modificações que desnaturem totalmente suas características originais, ou 
ainda, a obter indenização por danos materiais e/ou morais que possam 
eventualmente decorrer de modificação indevida.    
  
_________________________________________________________________ 
Art. 19. Quando a concepção geral que caracteriza um plano ou projeto for 
elaborada em conjunto por profissionais legalmente habilitados, todos serão 
considerados co-autores81 do projeto, com os direitos e deveres 
correspondentes. 
_________________________________________________________________ 
 
Ver comentários ao artigo 20. 
 
_________________________________________________________________ 
Art. 20. Os profissionais ou organizações de técnicos especializados (1) que 
colaborarem numa parte do projeto (2) deverão ser mencionados 
explicitamente como autores da parte que lhes tiver sido confiada, tornando-
se mister que todos os documentos, como plantas, desenhos, cálculos, 
pareceres, relatórios, análises, normas, especificações e outros documentos 
relativos ao projeto, sejam por eles assinados. (3) 
 
Parágrafo único. A responsabilidade técnica pela ampliação, 
prosseguimento ou conclusão de qualquer empreendimento de engenharia 
ou agronomia caberá ao profissional ou entidade (4) registrada (5) que 
aceitar esse encargo, sendo-lhe, também, atribuída a responsabilidade das 
obras, devendo o Conselho Federal dotar resolução quanto às 
responsabilidades das partes já executadas ou concluídas por outros 
profissionais. (6) 
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Organizações de técnicos especializados podem ser sociedades simples, 
sociedades empresárias ou, ainda, associações ou organizações sem fins 
lucrativos que congreguem técnicos especializados em determinadas modalidades 

                                                
81 Resolução 0221 do Confea, de 29.08.1974. 
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da engenharia e da agronomia. A prática da terceirização está cada vez mais 
difundida em virtude do alto grau de especialização que as profissões técnicas 
atingiram. As empresas que elaboram e executam projetos, além de outros 
serviços técnicos, não podem manter em seus quadros permanentes profissionais 
de todas as especializações, por motivos de ordem econômico-financeira.    
 
(2) Não só de projetos, mas de quaisquer outros trabalhos técnicos como laudos, 
perícias, desenhos etc. Os coautores deverão anotar suas ARTs para caracterizar 
as coautorias (Resolução 1.025, de 2009). 
 
(3) Conforme o art. 14 desta lei.      
 
(4) A redação da primeira parte desse parágrafo único leva a entendimento 
equivocado. Responsabilidade técnica é prerrogativa tão somente de pessoas 
físicas, profissionais habilitados e registrados nos Creas, não podendo ser 
assumida por pessoa jurídica. As pessoas jurídicas que executam obras por 
empreitada assumem a responsabilidade pela solidez e segurança do trabalho, 
pelo prazo de cinco anos, a teor do CC 618, sendo a responsabilidade técnica 
assumida exclusivamente pelos profissionais que delas participam.  
 
A lei 6.496/77 (Adendo 2 desta obra) dispõe que a ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) define, para os efeitos legais, os responsáveis 
técnicos pelos empreendimentos de engenharia e agronomia. Somente pessoa 
física, profissional habilitado, pode requerer junto ao Crea uma certidão de acervo 
técnico (CAT) relativa à execução de obra ou prestação de serviço técnico. A 
Resolução 1.025, de 2009, determina que o acervo técnico de uma pessoa jurídica 
é formado pelo somatório dos acervos técnicos dos integrantes do seu quadro de 
profissionais e consultores, deixando claro que pertence a estes a 
responsabilidade técnica pelos serviços e obras de engenharia, e não às 
empresas.                     
 
(5) No Crea.  
 
(6) Conforme estabelecem as Resoluções 229, de 1975, e 1.025, de 2009.  
 
_________________________________________________________________ 
Art. 21. Sempre que o autor do projeto convocar (1), para o desempenho do 
seu encargo, o concurso de profissionais da organização de profissionais, 
especializados e legalmente habilitados, serão estes havidos como 
corresponsáveis (1) na parte que lhes diga respeito.  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) A presunção de coautoria é relativa. A comprovação da efetiva participação 
dos coautores deve ser feita por meio da anotação de ART perante o Conselho 
Regional (Lei 6.496, de 1977, e Resolução 221, de 1974). Ver adendo 2 a esta 
obra. 
 
(2) Quando se trata de projeto, fala-se em coautoria; quando se trata de execução 
de obras, o termo usado é corresponsável.  
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_________________________________________________________________ 
Art. 22. Ao autor do projeto ou a seus prepostos (1) é assegurado o direito 
de acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua realização de 
acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos 
nele estabelecidos. 
 
Parágrafo único. Terão o direito assegurado neste artigo, ao autor do 
projeto, na parte que lhes diga respeito, os profissionais especializados que 
participarem, como corresponsáveis (2), na sua elaboração. 
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Preposto é o sujeito investido de poder de representação concedido por um 
chefe ou patrão e autorizado a praticar atos constantes de um contrato ou de uma 
avença. Para ser preposto é condição sine qua non que a pessoa seja empregada 
ou servidora do preponente. Para o preposto não se exige registro nos Conselhos 
Profissionais, desde que não pratique atos reservados aos profissionais de que 
trata esta lei. Esse não é o entendimento do Confea, exarado na Resolução 213, 
de 1972, que exige do preposto registro no Crea independentemente dos atos que 
venha a praticar. Nem todos os atos eventualmente praticados por preposto serão 
privativos de profissionais com registro nos Conselhos Regionais.  
 
(2) Ver comentários ao artigo precedente. Os corresponsáveis deverão anotar 
suas ART para adquirir esta condição.  
 
_________________________________________________________________ 
Art. 23. Os Conselhos Regionais criarão registros de autoria de planos e 
projetos, para salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que o 
desejarem. 
__________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
Os direitos autorais sobre planos e projetos são registrados no Confea 
(Resolução 1.029, de 2010). Os únicos registros efetuados nos Conselhos 
Regionais são os das ARTs, indispensáveis à obtenção do eventual registro de 
direito autoral.  
_________________________________________________________________ 
 

TÍTULO II  
Da fiscalização do exercício das profissões  

 
CAPÍTULO I  

Dos órgãos fiscalizadores  
 

Art. 24. A aplicação do que dispõe esta lei, a verificação e fiscalização do 
exercício e atividades das profissões nela reguladas serão exercidas por um 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), e Conselhos 
Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA), organizados de forma a 
assegurarem unidade de ação. 
__________________________________________________________________ 
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Comentário: 
 
O funcionamento do Sistema Confea/Crea funda-se na unidade de ação, no 
sentido de que todos os Conselhos Regionais devem se subordinar às mesmas 
normas e adotar práticas de fiscalização e procedimentos administrativos comuns. 
Os profissionais e empresas registrados não podem conviver com um sistema que 
adote procedimentos e normas diferenciados em cada estado da federação, 
gerando uma situação de insegurança jurídica inadmissível. Cabe ao Confea 
manter a unidade de ação no âmbito do Sistema por meio do seu poder 
regulamentar e de medidas que visem à uniformização de procedimentos.    
_________________________________________________________________ 
 
Art. 25. Mantidos os já existentes, o Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia promoverá a instalação, nos Estados, Distrito Federal e 
Territórios Federais, dos Conselhos Regionais necessários à execução desta 
lei, podendo, a ação de qualquer deles, estender-se a mais de um Estado.  
 
§ 1º A proposta de criação de novos Conselhos Regionais será feita pela 
maioria das entidades de classe e escolas ou faculdades com sede na nova 
Região, cabendo aos Conselhos atingidos pela iniciativa opinar e 
encaminhar a proposta à aprovação do Conselho Federal. 
 
§ 2º Cada unidade da Federação só poderá ficar na jurisdição de um 
Conselho Regional.  
 
§ 3º A sede dos Conselhos Regionais será no Distrito Federal, em capital de 
Estado ou de Território Federal. 
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Engenharia foram instituídos 
pelo Decreto 23.569, de 11 de dezembro de 193382. A profissão agronômica foi 
regulamentada pelo Decreto 23.196, de 12 de outubro de 1933. Posteriormente, 
essas profissões foram unificadas pela Lei 5.194/66. Todos os estados já 
possuem Conselhos Regionais. Só será possível a instalação de novos Creas (ou 
a extensão das suas atividades) em estados ou territórios que venham a ser 
criados (CF/88, art. 18, §s 2º e 3º), mediante requerimento das instituições de 
classe, escolas e faculdades da nova jurisdição a ser instituída.   
_________________________________________________________________ 

 
CAPÍTULO II  

Do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 

SEÇÃO I  
Da instituição do Conselho e suas atribuições  

 

                                                
82 Este é o motivo pelo qual se comemora, em 11 de dezembro, o dia do engenheiro e do arquiteto. O dia do 
engenheiro agrônomo é comemorado em 12 de outubro, em virtude da publicação do Decreto 23.196, de 
12.10.1933, que regulou o exercício da profissão agronômica.    
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Art. 26. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, (CONFEA), é a 
instância superior da fiscalização do exercício profissional da engenharia e 
da agronomia. 
__________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
O Confea é entidade descentralizada da Administração Pública Federal. A 
descentralização ocorre quando determinada atividade administrativa é delegada 
por lei e exercida por pessoa jurídica distinta do Estado. No dizer de Celso 
Antônio83, na descentralização  
 

[...] o Estado atua indiretamente, pois o faz através de outras 
pessoas, seres juridicamente distintos dele, ainda quando sejam 
criaturas suas e por isso mesmo se constituam, como adiante se 
verá, em parcelas personalizadas da totalidade do aparelho 
administrativo estatal.   

 
A União, que delegou ao Confea a fiscalização do exercício profissional da 
engenharia e da agronomia (art. 26, caput), por sua vez também descentralizou 
parte dessas atividades para os Conselhos Regionais – Creas. Portanto, cabe ao 
Confea regulamentar os procedimentos de fiscalização (art. 27, “f”), e aos Creas 
organizar o sistema de fiscalização e executá-lo (art. 34, “f” e “i”). O Confea e os 
Creas estão unidos por uma relação de controle, não de hierarquia, pois esta 
não existe entre a Administração Pública e a pessoa descentralizada (ou seja, não 
existe hierarquia entre a União e o Confea, nem entre este e os Creas).  
 
Controle, nas palavras daquele autor84,  
 

[...] designa o poder que a Administração Central tem de influir 
sobre a pessoa descentralizada. Assim, enquanto os poderes do 
hierarca são presumidos, os do controlador só existem quando 
previstos em lei e se manifestam apenas em relação aos atos nela 
indicados.    

 
Alguns dos poderes hierárquicos se confundem com os de controle, entre eles: a) 
poder de baixar instruções ou decisões de caráter cogente; b) poder de 
fiscalização; c) poder de revisão dos atos e decisões.   
 
________________________________________________________________ 
Art. 27. São atribuições do Conselho Federal (1):  
 
a) organizar o seu regimento interno (2) e estabelecer normas gerais para os 
regimentos dos Conselhos Regionais; (3) 
b) homologar os regimentos internos organizados pelos Conselhos 
Regionais;  
c) examinar e decidir em última instância os assuntos relativos ao exercício 
das profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, podendo anular 
qualquer ato que não estiver de acordo com a presente lei; (4)  

                                                
83 Obra citada, pág. 146  
84 idem, pág. 147 
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d) tomar conhecimento (5) e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas nos 
Conselhos Regionais;  
e) julgar em última instância os recursos sobre registros, decisões e 
penalidades impostas pelos Conselhos Regionais;  
f) baixar e fazer publicar as resoluções (6) previstas para regulamentação e 
execução da presente lei, e, ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os 
casos omissos;  
g) relacionar os cargos e funções dos serviços estatais, paraestatais, 
autárquicos e de economia mista, para cujo exercício seja necessário o título 
de engenheiro ou engenheiro agrônomo; (7) 
h) incorporar ao seu balancete de receita e despesa os dos Conselhos 
Regionais; (8) 
i) enviar aos Conselhos Regionais cópia do expediente encaminhado ao 
Tribunal de Contas, até 30 (trinta) dias após a remessa; (9) 
j) publicar anualmente a relação de títulos (10), cursos e escolas de ensino 
superior, assim como, periodicamente, relação de profissionais habilitados;  
k) fixar, ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições para que as 
entidades de classe da região tenham nele direito a representação; (11) 
l) promover, pelo menos uma vez por ano, as reuniões de representantes 
dos Conselhos Federal e Regionais previstas no art. 53 desta lei; (12) 
m) examinar e aprovar a proporção das representações dos grupos 
profissionais nos Conselhos Regionais; (13) 
n) julgar, em grau de recurso, as infrações do Código de Ética Profissional 
do engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, elaborado pelas entidades 
de classe;  
o) aprovar ou não as propostas de criação de novos Conselhos Regionais;  
p) fixar e alterar as anuidades, emolumentos e taxas a pagar pelos 
profissionais e pessoas jurídicas referidos no art. 63. (14) 
q) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar 
bens imóveis. (Redação dada pela Lei n.º 6.619, de 1978) 
 
Parágrafo único. Nas questões relativas a atribuições profissionais, decisão 
do Conselho Federal só será tomada com mínimo de 12 (doze) votos 
favoráveis. (15) 
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Conselho Federal tem o sentido de um todo indivisível, formado pela autarquia 
e seus órgãos decisórios fracionários: o Plenário e a Presidência. O Regimento 
Interno se incumbirá de distribuir competências a cada órgão fracionário, quando 
não expressamente definidas nesta lei.   
  
(2) A Resolução 1.015, de 2006, alterada pela Resolução 520, de 2010, e pela 
Resolução 1.039, de 2012, aprovou seu Regimento Interno.  
 
(3) A Resolução 1.003, de 2002, alterada pela Resolução 520, de 2010, e pela 
Resolução 1.039, de 2012, aprovou a Norma Geral para Elaboração de Regimento 
de Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea. 
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(4) Existem três instâncias recursais no Sistema Confea/Crea previstas nesta lei: 
a) Câmaras Especializadas (art. 45); b) Plenários dos Creas (art. 34, “e”); e c) 
Plenário do Confea (art. 27, “e”). Isso não significa que não possam ser 
interpostos recursos administrativos não previstos expressamente nesta lei, em 
virtude do Direito de Petição85 aos poderes públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder.  
 
(5) Como o Confea é um órgão administrativo, mesmo de ofício86 pode tomar 
conhecimento de qualquer ilegalidade cometida no âmbito do Sistema 
Confea/Crea, devendo adotar as providências que couberem.    
 
(6) Entendeu o legislador de conceder ao Confea o poder regulamentar, 
meramente instrumental, visando à correta aplicação desta lei.  
 
Poder regulamentar, segundo De Plácido e Silva87, é  
 

[...] a autorização concedida a certas autoridades administrativas, 
para que possam expedir regulamentos ou decretos com o objetivo 
de regulamentar serviços ou de dispor acerca de instituições, que 
estão sob a sua direção e administração. Designa, portanto, o 
direito de expedir regulamentos com força de lei, isto é, com o 
caráter de obrigatoriedade equivalente ao da lei.  

 
Entretanto, o poder regulamentar concedido ao Confea está confinado aos estritos 
limites impostos pela lei, já que regulamentos não podem transbordar os 
comandos legais e inovar no mundo jurídico para criar, modificar ou extinguir 
direitos88. A doutrina e a jurisprudência não admitem no ordenamento jurídico 
brasileiro a figura do regulamento administrativo autônomo89, como se admite no 
modelo francês de jurisdição administrativa90.  
 
Existem algumas situações excepcionais em que o Poder Executivo pode baixar 
decretos que grande parte da doutrina considera como sendo autônomos (art. 84 
VI, “a” e “b” da CF/88). Estes são utilizados para regulamentar determinadas 
matérias com fundamento na própria Constituição ou para colmatar lacunas 
legislativas, sem, entretanto, substituir-se à própria lei.  
 

                                                
85 Art. 5º, XXXIV, “a” da CF/88. 
86 Lei 9.784/99: “Art.5º: o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.” 
87 Obra citada, pág. 1051 
88 CF/88, art. 5º, II: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 
A constituição fala em lei, não em decreto, resolução, portaria etc. Lei, neste caso, é aquela que cumpriu os 
requisitos formais e materiais para sua edição.   
89 Segundo Marçal Justen Filho (Obra citada, pág. 121): “Os regulamentos autônomos são aqueles 
desvinculados de uma lei. O regulamento autônomo encontra seu fundamento de validade diretamente na 
Constituição, de modo a dispensar a existência de uma lei. Por meio de um regulamento autônomo, são 
criados direitos e obrigações sem a prévia existência de lei. A adoção de um regulamento autônomo significa 
que o Poder Executivo inova na ordem jurídica.”  
90 Como leciona Jean Rivero (RIVERO, Jean. Curso de Direito Administrativo Comparado, 2 ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, pág. 63): “[...] Na Franca, o direito administrativo é não só um 
direito distinto, definido por objeto próprio, mas direito autônomo, fundado em princípios próprios e 
originais. Em relação ao direito comum, ele é derrogatório”.   
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Entretanto, mesmo nesses casos, mais especificamente na disposição sobre a 
organização e funcionamento da administração federal e na extinção de funções 
ou cargos públicos, quando vagos, o decreto presidencial não suprime nem cria 
direitos, prerrogativa exclusiva de lei, o que tiraria desses decretos seu caráter de 
autonomia plena.  
  
Segundo José dos Santos Carvalho Filho91, 
 

Resoluções são atos, normativos ou individuais, emanados de 
autoridades de elevado escalão administrativo, como, por 
exemplo, Ministros e Secretários de Estado ou Município, ou de 
algumas pessoas administrativas ligadas ao Governo. Constitui 
matéria das resoluções todas as que se inserem na competência 
específica dos agentes ou pessoas jurídicas responsáveis por sua 
expedição.   

 
Tais resoluções são típicos atos administrativos, tendo, portanto, 
natureza derivada; pressupõem sempre a existência de lei ou 
outro ato legislativo a que estejam subordinadas. (grifos no 
original).   

 
A publicação de Resoluções submete-se a um dos princípios basilares da 
Administração Pública, inserido no art. 37, caput, da CF/88, que é o Princípio da 
Legalidade. Este, conforme Celso Antônio92 é “[...] o da completa submissão da 
Administração às leis”. Portanto, a Resolução, que é um ato administrativo, só 
poderá servir para dar instrumentalidade à lei, jamais para cercear direitos de 
terceiros, como tem sido infelizmente prática corrente nos órgãos administrativos 
em geral, dos quais o Confea não é exceção.  Resoluções são atos colegiados, 
ou seja, editados por órgãos colegiais de caráter deliberativo, no caso o Plenário 
do Confea. 
 
(7) Resolução 430, de 1999, alterada pela Resolução 1.025, de 2009. 
 
(8) As contabilidades do Confea e dos Creas seguem os ditames da Lei 4.320, de 
17 de março de 1964. Cada Regional presta contas anualmente ao TCU, 
encaminhando àquela corte de contas um relatório de gestão. O Confea realiza 
auditorias anuais nos Regionais, tanto financeira quanto institucional, em que 
pese não haver autorização legal para tanto. Entre as atribuições do Confea, 
dispostas neste artigo, não se encontra a de auditar os Regionais, porquanto estes 
são autarquias que não estão vinculadas ao Conselho Federal por uma relação de 
subordinação. A Justiça Federal de São Paulo, nos autos nº 0020889-
32.2013.403.6100, em sentença proferida pela 11ª Vara Federal, julgou 
improcedente pedido do Confea para que o Crea-SP se abstivesse de impedir a 
entrada em sua sede dos auditores do Conselho Federal. A alegação principal do 
magistrado foi a falta de previsão legal expressa para o Confea promover 
auditorias nos Regionais. O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 
Plenário 3212/2013, lavrado pelo ministro Sherman Cavalcanti, não conheceu de 
representação proposta pelo Confea contra o Crea-SP, pelas mesmas razões:  
                                                
91 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro : 
Lumen Iuris, 2007, pág. 123 
92 Obra citada, pág. 98 
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23. Diante de todo o exposto, considerando que a atividade fiscalizatória 
objeto dessa representação não possui, no momento, vínculo com a 
atividade de controle externo exercida por este Tribunal, que a Lei 
5.194/1966 não atribuiu expressamente entre as competências do 
Confea a realização de fiscalização sobre a gestão 
administrativa/financeira dos Creas, que aquela lei concedeu às 
próprias entidades, de forma conjunta, a competência para deliberar 
sobre os casos omissos, entendo que não é cabível nesse momento a 
intervenção do Tribunal nessa questão, pelo que a presente 
representação não deve ser conhecida. (grifamos).      

 
(9) As contribuições cobradas dos profissionais e empresas registrados nos Creas 
possuem natureza jurídica de tributos, o que atrai a competência fiscalizatória do 
TCU (CF/88, arts. 70 e 71).  
 
(10) Resolução 473, de 2002.  
 
(11) Resolução 1.018, de 2006 - Dispõe sobre os procedimentos para registro das 
instituições de ensino superior e das entidades de classe de profissionais de nível 
superior ou de profissionais técnicos de nível médio nos Creas, e dá outras 
providências. 
 
(12) Ver comentário ao artigo 53. 
 
(13) Resolução 1.071, de 2015 - Dispõe sobre a composição dos Plenários e a 
instituição de câmaras especializadas dos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – Creas. 
 
(14) As contribuições devidas pelos profissionais e empresas registrados nos 
Creas possuem natureza jurídica de tributos, cuja definição é dada pelo art. 3º do 
CTN93. Para Hugo de Brito Machado94, os tributos dividem-se em impostos, taxas, 
contribuições de melhoria e contribuições sociais95. Estas se subdividem em 
contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse 
das categorias profissionais96 e contribuições de seguridade social.  A 
competência para instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria é 
concorrente entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal (art. 145, 
CF/88), mas a competência para instituir contribuições de interesse das categorias 

                                                
93 Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. 
(Ver Súmula 545 do STF). 
94 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pág. 92. 
Este autor adota a classificação quaternária dos tributos. 
95 A maioria da doutrina adota a classificação quíntupla dos tributos, que estariam assim divididos: impostos, 
taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais ou parafiscais. Estas 
últimas dividir-se-iam em contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais e de intervenção no 
domínio econômico.  
96 Entre outras, as anuidades e taxas cobradas pelos Conselhos Profissionais. Segundo Hugo de Brito 
Machado (Obra citada, pág. 93): “As contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, 
que poderíamos denominar, simplesmente, contribuições profissionais, caracterizam-se por serem instituídas 
em favor de categorias profissionais ou econômicas, vale dizer, por sua vinculação a entidades representativas 
desses segmentos sociais”.  
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profissionais é exclusiva da União (art. 149, CF/88). Isso porque, devido ao 
disposto no art. 21, XVI, da CF/88, compete à União a “organização do sistema 
nacional de emprego e condições para o exercício de profissões” (grifamos).  
 
Regina Helena Costa, ao analisar as contribuições no interesse de categorias 
profissionais, manifestou-se negativamente pela possibilidade de os Conselhos 
Profissionais majorarem suas anuidades por meio de atos administrativos: 
“Evidentemente, por revestirem tais exigências natureza tributária, estão sujeitas 
ao princípio da legalidade e, portanto, somente podem ser majoradas mediante o 
necessário veículo legislativo97”. 
 
Assim, uma exigência tributária só pode ser cobrada pela Administração Pública 
com base em lei, no sentido formal e material98, não com base em Resoluções, 
Portarias ou Instruções Normativas99. Isso se aplica às anuidades cobradas pelos 
Conselhos Profissionais, já que possuem natureza tributária, sendo verdadeiros 
tributos parafiscais (STJ, REsp 225.301/RS, DJ 16.11.1999, Min. Garcia Vieira; 
STJ, REsp 358.993/RS, 2ª Turma, DJ 06.04.06, Min. João Otávio de Noronha; 
STJ, REsp 221.129/SP, 2ª Turma, DJ 05.09.05, Min. João Otávio de Noronha; 
STJ, REsp 652.554/RS, 1ª Turma, DJ 16.11.04, Min. José Delgado; STJ, REsp 
273.674/RS, DJ 27.05.2002, Min. Eliana Calmon; TRF3, 4ª Turma, Ap. MS 
94.03.069881-0/SP, DJ 05.08.97, rel. Juíza Lúcia Figueiredo; TRF4, 1ª Turma, 
ApCív MS 96.04.41772-0/RS, DJ 07.05.97, rel. Juiz Volkmer de Castilho).  
 
Instituir um tributo significa estabelecer todos os parâmetros necessários à sua 
cobrança: fato gerador, valor (quantum debeatur), agente passivo, agente ativo, 
forma de reajuste ou correção monetária. A Lei 5.194/66, ao definir as anuidades 
devidas aos Conselhos Regionais, não lhes fixou valores, delegando essa 
competência ao Confea, por meio de Resoluções.  
 
Em 26 de maio de 1982 foi publicada a lei 6.994, que dispôs sobre a fixação dos 
valores das anuidades dos Conselhos Profissionais, estabelecendo-as em função 
do já extinto MVR (a lei foi regulamentada pelo Decreto 88.147/83). A extinção do 
MVR pela Lei 8.177, de 1991, não impediu os Conselhos de continuarem 
cobrando suas anuidades, visto que a lei determinou a conversão do MVR para 
cruzeiros. Posteriormente, os valores expressos em cruzeiros, para fins tributários, 
foram convertidos em UFIR pela Lei 8.383, de 1991100.  
                                                
97 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 138 
98 Em sentido formal, lei é o ato jurídico produzido pelo Poder Legislativo no exercício da sua competência 
constitucional. Em sentido material, lei é todo ato jurídico normativo que contenha regras de direito material, 
de caráter geral e abstrato. O Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172, de 25.10.1966), no seu art. 97, 
assim dispõe: “Art.97. Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; II - a 
majoração de tributos, ou a sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65”. (grifamos). 
O art. 51 da lei 4.320, de 17.03.1964, ao tratar da receita pública, assim dispôs: “Art. 51. Nenhum tributo será 
exigido ou aumentado sem lei que o estabeleça [...].”    
99 Este também é o entendimento de Luísa Hickel Gamba (GAMBA, Luísa Hickel. Conselhos de 
Fiscalização Profissional – Doutrina e Jurisprudência. 2 ed. São Paulo: RT, 2008, pág. 126): “Em outras 
palavras, é indevida ou inexigível a anuidade ou a taxa instituída em resolução ou qualquer outro ato 
normativo editado por conselho de fiscalização profissional, sem prévia fixação do seu valor em lei.”   
100 Quando da extinção do MVR pela lei 8.177/91, seus critério de conversão foram estabelecidos pela Lei 
8.178/91, determinando para o mesmo o valor de Cr$ 2.266,17. Em 30.12.91 foi promulgada a Lei 8.383, que 
instituiu a Unidade Fiscal de Referência – UFIR, como medida de atualização de tributos em geral. A 
conversão de MVR para UFIR se deu na razão de 1 MVR = 17,86 UFIR. A UFIR foi extinta pela MP 1.973, 
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Com a extinção da UFIR pela MP 1.973, de 2000, duas correntes jurisprudenciais 
se formaram: a que entende que os valores das anuidades foram congelados pela 
MP 1.973 (TRF4, 1ª Turma, ApCív 690328, Processo 2003.72.04.009976-0/SC, 
DJ 12.10.2005, rel. Des. Maria Lúcia Leiria); e a que entende que deveriam ser 
atualizadas pelo IPCA-e, que antes atualizava a extinta UFIR (TRF4, 1ª Turma, 
Processo 2002.70.00.008107-2/PR, DJ 15.12.2005. rel. Des. Wellington de 
Almeida). A segunda corrente aceita a atualização monetária de tributos por 
regulamentos, desde que a lei instituidora tenha previsto a correção, mas sem lhe 
fixar parâmetros101.  
 
A Lei 8.906, de 04.07.1994 – Estatuto da Advocacia, de forma inexplicável, no seu 
art. 87, revogou expressamente a Lei 6.994/82 (e com ela seu decreto 
regulamentador), retirando o embasamento legal que permitia aos Conselhos 
Profissionais cobrar suas anuidades, com exceção daqueles cujas leis 
instituidoras autorizavam a cobrança102. Para tentar corrigir o problema foi editada 
a Lei 9.649, em 27.05.1998. O art. 66 desse novo dispositivo revogou 
expressamente a Lei 6.994/82, e o art. 58, § 4º, atribuiu competência aos 
Conselhos para fixar e instituir suas próprias receitas. Contudo, esse artigo (com 
exceção do § 3º) foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI 1.717-6/DF.  
 
Em 15.12. 2004 foi publicada a Lei n.º 11.000, que voltou a dar essa competência 
aos Conselhos Profissionais, sem, entretanto, fixar valores e critérios de reajuste 
das receitas. Em virtude disso, encontra-se pendente de julgamento na Corte 
Suprema a ADI 3408-1/DF103, proposta pela CNPL - Confederação Nacional das 
Profissões Liberais, entidade de caráter sindical. Esta ação ficou de certo modo 
prejudicada em função da publicação da Lei 12.514, de 28 de outubro de 2011, 
que regulamentou totalmente a matéria relativa às anuidades e taxas dos 
Conselhos Profissionais.  
 
A Corte Especial do TRF4, no julgamento do AI na AMS n.º 2006.72.00.001284-
9/SC, publicada em 12.04.2007, já declarou a inconstitucionalidade do termo 
“fixar” constante do caput do art. 2º e da integralidade do § 1º do mesmo artigo, 
ambos da lei 11.000/04, por violação ao art. 150, I, da CF/88. Segundo aquele 
Tribunal Federal, não cabe aos Conselhos “fixar” suas anuidades por meio de atos 
normativos, pois isso é de competência da lei em sentido formal.  
 

                                                                                                                                               
de 26.10.2000, sendo convertida em reais na razão de 1 UFIR = R$ 1,0641. Portanto, pode-se concluir que, 
atualmente, 1 MVR equivaleria aproximadamente a R$ 19,00 reais.    
101 STF, 2ª Turma, AgrRg. 176200/PR, 12.1996, Rel. Min. Maurício Corrêa. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. LEI 7.738/89. CORREÇÃO MONETÁRIA DO 
TRIBUTO. ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Legítima a 
cobrança da correção monetária nos débitos fiscais, porque a legislação do tempo do fato gerador já 
estabelecia obrigação de quantia sujeita a atualização. 2. Pela lei impugnada, somente ocorreu a substituição 
do indexador, o que não ofende ao direito adquirido do contribuinte, nem ao princípio da anterioridade, pois 
não constitui majoração de tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. 
Agravo regimental desprovido.  
102 STJ: REsp 191.115/RS, 1ª Turma, DJ 15.03.1999, rel. Min. José Delgado; REsp 273.673/SC, 1ª Turma, 
DJU 11.12.2000. rel. Min. Humberto Gomes de Barros; REsp 181905/RS, 2ª Turma, DJ 01.12.06, Min. 
Castro Meira.      
103 Julho de 2009.   
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Os Conselhos Profissionais passaram a ter um parâmetro legal para a cobrança 
de suas receitas tributárias com a publicação da Lei n.º 12.514, de 2011, que, 
além de outros assuntos, fixou os valores e a forma de correção das anuidades e 
taxas devidas aos conselhos que ainda não dispunham de lei nesse sentido.  
 
Essa nova lei também está sendo questionada pela CNPL por meio da ADI 4697, 
proposta em 30.11.2011, sem decisão liminar ou julgamento até a conclusão desta 
edição.  
 
Contudo, diversas julgados dos Tribunais Regionais Federais e algumas decisões 
monocráticas do STF têm reconhecido a inconstitucionalidade da Lei 12.514/11, 
por ter, em cognição sumária, incorrido nos mesmos vícios do art. 2º da Lei 
6.496/77, ou seja, não estipular um valor fixo para a taxa de ART e delegar essa 
fixação ao Confea, por meio de Resoluções.  
 
O Órgão Especial do TRF4 já declarou a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei 
12.514/11, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5013283-
31.2015.4.04.0000/TRF, relator des. Jorge Antonio Maurique.   
 
Em que pese toda a discussão jurídica sobre essa matéria, o Princípio da 
Continuidade do Serviço Público104, subprincípio da Obrigatoriedade do 
Desempenho da Atividade Administrativa, corolários do Princípio da 
Eficiência imposto a toda a Administração Pública pelo art. 37, caput, da CF/88, 
obriga de qualquer modo o Confea a baixar atos normativos para fixar e atualizar 
os valores das anuidades e taxas, na ausência de lei em sentido formal que 
preencha essa lacuna, porque a omissão injustificada do Poder Legislativo não 
pode colocar em risco o funcionamento e a existência do Sistema Confea/Crea.   
 
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO105 assim aborda as obrigações das 
autarquias: 
 

Perante a Administração Pública centralizada, a autarquia dispõe 
de direitos e obrigações; isto porque, sendo instituída por lei para 
desempenhar determinado serviço público, do qual passa a ser 
titular, ela pode fazer valer perante a Administração o direito de 
exercer aquela função, podendo opor-se a interferências 
indevidas; vale dizer, que ela tem o direito ao desempenho do 
serviço nos limites definidos em lei. Paralelamente, ela tem a 
obrigação de desempenhar as suas funções; [...] essa entidade 
torna-se responsável pela prestação do serviço; em conseqüência, 
a Administração centralizada tem que exercer controle para 
assegurar que a função seja exercida. (grifos no original).  

                                                
104 Em que pese o Confea e os Creas não prestarem, estrito senso, um serviço público, mas exercerem uma 
atividade pública, entendemos aplicável o mesmo princípio. Para Celso Antônio Bandeira de Mello (obra 
citada, pág. 76), “[...] o princípio da continuidade do serviço público é um subprincípio, ou, se se quiser, 
princípio derivado, que decorre da obrigatoriedade do desempenho da atividade administrativa. Esta última, 
na conformidade do que se vem expondo, é, por sua vez, oriunda do princípio fundamental da 
“indisponibilidade”, para a Administração, dos interesses públicos, noção que bem se aclara ao se ter presente 
o significado fundamental já exposto da “relação de Administração”. [...] Também por isso não podem as 
pessoas administrativas deixar de cumprir o próprio escopo, noção muito encarecida pelos autores.  
105 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003, pág. 
369 
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Os Conselhos Profissionais não recebem transferências de recursos da União ou 
de qualquer outra esfera de poder, tendo de exercer suas competências legais 
exclusivamente com recursos próprios, arrecadados compulsoriamente dos 
profissionais e das empresas registrados.  Além disso, o poder (atividade) de 
polícia106 conferido aos Conselhos é inderrogável, indelegável e essencial à 
segurança da sociedade, não podendo sofrer solução de continuidade por conta 
da inevitável corrosão inflacionária das suas receitas.   
 
Infelizmente temos aqui um aparente conflito entre dois princípios: de um lado, o 
Princípio da Legalidade Tributária estrita; de outro, o Princípio da Eficiência e 
seus corolários. Ambos possuem matiz constitucional, havendo de ser sopesados 
no caso concreto. Ainda mais porque a fixação por meio de Resolução dos valores 
das anuidades e taxas abaixo do teto máximo previsto em lei não traz nenhum 
prejuízo aos contribuintes; ao contrário, lhes é benéfica.  
 
Considerar como absoluto o princípio da legalidade tributária estrita é negar os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ambos constitucionais. É 
perfeitamente razoável e proporcional que o legislador defira ao ente 
administrativo a fixação de valores de receitas próprias, criadas por lei, levando 
em conta um valor máximo legal, este sim, a garantia do contribuinte contra o 
arbítrio estatal.  
 
O STF já relativizou dois princípios até então considerados absolutos: o da 
presunção de inocência e o do sigilo bancário. Não haveria óbice, em princípio, 
para que fosse relativizado também o princípio da legalidade tributária, desde que 
não trouxesse ônus inesperados aos contribuintes.   
 
Entretanto, o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência tem sido 
pela aplicação do Princípio da Legalidade estrita no que se refere à instituição e 
cobrança de tributos pela Administração.  
 
(16) A Resolução 1.015, de 2006 (alterada pela Resolução nº 520 de 26 de novembro 
de 2010; revogadas as disposições em contrário pela Resolução 1.039, de 14 de fevereiro 
de 2012; alterada pela Resolução 1.060, de 2 de dezembro de 2014) instituiu o 
Regimento do Confea. A composição do Plenário do Conselho Federal é aquela 
fixada pelo art. 29 desta lei, incluídos posteriormente por decisão do Confea três 
representantes das entidades que congregam os Técnicos de Nível Médio107.  
 
A primeira Turma suplementar do TRF1 decidiu, na Apelação Cível 
2001.34.00.010970-1/DF, de 26 de fevereiro de 2013, que o plenário do Confea 
                                                
106 Os Creas, tecnicamente falando, não prestam serviço público (apesar de o art. 80 da Lei 5.194/66 assim 
definir a atividade do Confea), mas exercem um poder de polícia administrativa, que é, na verdade, uma 
atividade pública. Um serviço público visa a ofertar uma utilidade ou comodidade ao cidadão, mediante 
prestações continuadas, a exemplo dos serviços de fornecimento de energia elétrica, água, gás etc. O poder de 
polícia visa a restringir, limitar as possibilidades de atuação do particular, em prol de toda a comunidade. 
Segundo Celso Antônio (obra citada, pág. 788), “a atividade estatal de condicionar a liberdade e propriedade 
ajustando-as aos interesses coletivos designa-se poder de polícia”.    
107 Não encontra respaldo na Lei 5.194/66 a participação dos técnicos de nível médio nos Plenários do Confea 
e dos Creas, apesar de ser medida democrática e de inteira justiça. Com a publicação da Lei 12.378/10, houve 
uma redução no número total de conselheiros federais, com a saída dos arquitetos do Sistema Confea/Crea. 
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deve ser formado somente por profissionais de nível superior, na forma do art. 29 
desta lei. O Confea havia deliberado por incluir os técnicos de nível médio no seu 
Plenário, o que o fez, inicialmente, por meio da Decisão Plenária PL 307/2001, e, 
posteriormente, por várias outras, sendo que a que está em vigor 108 é a PL 
0024/2009. Contudo, após a decisão tomada pelo TRF da 1ª Região nos autos 
2001.34.00.010970-1/DF, o Plenário do Confea decidiu aplicar na íntegra o 
disposto nesta lei, suspendendo a participação dos técnicos de nível médio dos 
Plenários dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal.   
 
_________________________________________________________________ 
Art. 28 - Constituem renda (1) do Conselho Federal:   
 
I - quinze por cento do produto da arrecadação prevista nos itens I a V do art. 
35;  
II – doações (2), legados (3), juros (4) e receitas patrimoniais (5);  
III – subvenções (6);  
IV - outros rendimentos eventuais. (7) 
Comentários: 
 
(1) Renda é termo impróprio para a acepção que esta lei pretendeu lhe dar. O 
correto seria receitas, entendidas como somas ou quantias recebidas pelo Estado 
por conta de transferência efetuada pelo setor privado, ou ainda, toda entrada de 
numerário que se contabiliza. As receitas do Estado, que se integram 
definitivamente ao seu patrimônio, ao contrário dos ingressos, que normalmente 
possuem caráter temporário, se dividem em originárias e derivadas. As primeiras 
provêm de meios próprios, como arrendamentos, aluguéis ou vendas de serviços 
públicos. As segundas provêm de bens e de patrimônios dos particulares, 
cobrados por atos de império sob a forma de tributos109. No dizer de Hugo de 
Brito Machado110: “No Direito brasileiro, tributo é receita, no sentido econômico e 
não apenas no financeiro. [...] O objetivo do tributo sempre foi o de carrear 
recursos financeiros para o Estado”. O artigo 11 da Lei 4.320, de 17.03.1964, 
também se refere aos ingressos financeiros aos cofres públicos como receitas111.  
 

                                                
108 Março de 2009. 
109 O artigo 9º do CTN assim define tributo: “Art. 9º. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades 
de direito publico, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das 
leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou 
especificas exercidas por essas entidades. (grifamos)  
109 Obra citada, págs. 94 e 95. 
110 Obra citada, págs. 94 e 95. 
111 “Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas 
de Capital. § 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de 
outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas 
Correntes. § 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas 
de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o 
superávit do Orçamento Corrente.” (grifamos).   
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Renda, na sua acepção jurídica mais corrente, é o rendimento de juros obtido 
pela aplicação de capitais ou pela exploração de bens patrimoniais. Os salários, 
vencimentos, soldos, proventos e pensões são, impropriamente, denominados de 
renda para fins de tributação (ver também Resolução 1.026, de 2009).  
 
(2) Doações (arts. 538 a 564 do CC) são atos de liberalidade pelos quais as 
pessoas dispõem de bens ou vantagens integradas ao seu patrimônio em 
benefício de outrem, que as aceitam. Particulares, pessoas jurídicas de direito 
público ou privado ou as pessoas políticas da Federação podem efetuar doações 
ao Confea ou aos Creas, desde que respeitadas as formalidades legais.  
 
(3) Legados (arts. 1912 a 1940 do CC) são atos de liberalidade pelos quais o 
testador deixa parte da sua herança para pessoas que não sejam seus herdeiros. 
São as assim chamadas doações testamentárias.  
 
(4) Juros são lucros que alguém tira da aplicação do seu capital ou que recebe de 
alguém como compensação pelo atraso no pagamento que lhe é devido. O 
Confea e os Creas recebem juros resultantes de suas aplicações financeiras e 
também em decorrência das multas, taxas e emolumentos quitados após o 
vencimento. 
 
(5) Receitas patrimoniais são aquelas obtidas da aplicação do capital ou do 
patrimônio imobilizado (p.ex., aluguéis).    
 
(6) Subvenções são auxílios pecuniários que uma instituição pode receber em 
momentos de dificuldade financeira ou para aplicar em algumas das suas 
atividades básicas. Não têm caráter de compensação, como os juros. O Estado 
pode subvencionar instituições que prestem serviços públicos relevantes, na forma 
da lei. O Confea e os Creas, normalmente, não recebem qualquer tipo de verba 
pública ou privada a título de subvenção.     
 
(7) Como exemplo, aqueles obtidos por meio de convênios firmados com 
entidades públicas ou privadas para a consecução de fins comuns. 
 
 
_______________________________________________________________ 

SEÇÃO II 
Da composição e organização 

 
Art. 29. O Conselho Federal será constituído por 18 (dezoito) membros, (1) 
brasileiros (2), diplomados em Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, 
habilitados de acordo com esta lei, obedecida a seguinte composição:  
 
a) 15 (quinze) representantes de grupos profissionais, sendo 9 (nove) 
engenheiros representantes de modalidades de engenharia estabelecida em 
termos genéricos pelo Conselho Federal, no mínimo de 3 (três) modalidades, 
de maneira a corresponderem às formações técnicas constantes dos 
registros nele existentes; 3 (três) arquitetos (3) e 3 (três) engenheiros-
agrônomos;  
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b) 1 (um) representante das escolas de engenharia, 1 (um) representante 
das escolas de arquitetura e 1 (um) representante das escolas de agronomia.  
 
§ 1º Cada membro do Conselho Federal terá 1 (um) suplente.  
 
§ 2º O presidente do Conselho Federal será eleito, por maioria absoluta, 
dentre os seus membros. (4) 
 
§ 3º A vaga do representante nomeado (5) presidente do Conselho será 
preenchida por seu suplente. (6)  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Todos de nível superior (ver comentário (16) ao art. 27). A lei prevê somente 
quinze conselheiros federais representantes dos grupos profissionais (inicialmente 
indicados e depois eleitos dentre os profissionais registrados nos Creas), e três 
representantes das escolas e faculdades de engenharia, arquitetura (agora não 
mais) e agronomia. Há muito tempo os Creas estão prejudicados em suas 
representações, pois não houve edição de lei posterior autorizando o aumento do 
número de conselheiros federais para representar os 26 estados da federação e o 
Distrito Federal. 
 
A situação se agravou a partir da publicação da Lei 12.378/10, que criou o 
CAU/BR e os CAUs dos estados e do Distrito Federal. Com a saída dos arquitetos 
do Sistema Confea/Crea, houve uma redução de 18 para 14 no número total de 
conselheiros federais, com a saída dos representantes da arquitetura de que 
tratam as alíneas “a” e “b” deste artigo.  
 
Duas interpretações podem ser feitas com base no caput e nas alíneas do art. 29 
com relação à composição do Plenário do Confea após a saída dos arquitetos.  
 
A primeira, no sentido de que o número total de conselheiros deveria ser mantido 
em dezoito, já que o caput do artigo se refere expressamente a esse número. O 
Confea, por meio de Resolução, designaria representantes dos grupos da 
engenharia e agronomia para ocupar as vagas abertas com a saída dos 
arquitetos. 
 
A segunda, no sentido de que não haveria autorização legal expressa para que os 
representantes da arquitetura pudessem ser substituídos por representantes da 
engenharia e da agronomia. Apesar de o caput desse artigo determinar que o 
Conselho Federal será constituído por dezoito membros, sua alínea “a” discrimina 
os grupos profissionais a que pertencerão esses conselheiros, não existindo 
previsão na lei para que essas representações sejam substituídas por outras de 
grupos diferentes.          
 
A primeira interpretação, sem dúvida, é a que mais interessa ao Confea, já que o 
número atual de conselheiros é insuficiente para fazer frente a todas as demandas 
que lhe chegam, sendo que a situação piorou com a saída dos arquitetos.    
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Entretanto, a segunda interpretação nos parece juridicamente mais correta, a 
partir da leitura sistemática do caput do art. 29, de suas alíneas e do caput do art. 
30.    
 
O Confea estabeleceu um sistema conhecido como Rosa dos Ventos112, de 
rodízio entre os Estados e o Distrito Federal na indicação e posterior eleição de 
conselheiros federais (ver comentário (15) ao artigo 27).   
 
(2) Natos ou naturalizados.  
 
(3) Os arquitetos não integram mais o Sistema Confea/Crea. 
  
(4) A Lei 8.195, de 26.06.1991, instituiu eleição direta para presidentes do Confea 
e dos Creas, sem alterar o caput do art. 29 da lei 5.194/66 nem incluir uma nova 
alínea para deixar claro que o agora presidente eleito também constitui, ou faz 
parte, do Conselho Federal. De todo modo, é cediço que o presidente do Confea 
também o integra, assim como os conselheiros.    
 
Inquire-se com frequência se técnicos de nível médio e tecnólogos podem se 
candidatar a presidente do Confea. Entendemos que não, contrariamente ao 
entendimento esposado na 2ª edição.     
 
O art. 1º da Lei 8.195/91 dispõe: 
 

Art. 1º. Os presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de 
Engenharia e Agronomia serão eleitos pelo voto direto e secreto 
dos profissionais registrados e em dia com suas obrigações 
para com os citados conselhos, podendo candidatar-se 
profissionais brasileiros habilitados de acordo com a Lei 
5.194, de 24 DEZ 1966.” (grifamos). 

 
A lei 8.195/91 não distinguiu expressamente entre profissionais de nível médio ou 
superior. Contudo, a parte final do caput menciona expressamente que só podem 
se candidatar “profissionais brasileiros habilitados de acordo com a Lei 5.194/66, 
de 24 DEZ 1966”, e esta regula o exercício da engenharia e da agronomia. O art. 
37 desta lei é claro ao dispor que os conselhos regionais serão compostos por 
profissionais de nível superior. Então, um profissional de nível médio não pode 
compor o conselho, seja como conselheiro ou como presidente.   
 
Os técnicos de nível médio têm sua profissão regulada expressamente pela Lei 
5.524/68 e pelo Decreto 90.922/90, que os habilitam ao exercício profissional, 
obrigando-os, por falta de conselho próprio, ao registro nos Creas113. 
 
                                                
112 Segundo Edison Flávio Macedo (MACEDO, Edison Flávio. O Conselho Federal e seus Conselheiros – 
Elementos para uma Reconstrução Histórica. Brasília: Confea, 2005, pág. 93), a “Rosa dos Ventos” é uma 
grade prospectiva que passou a reger, de forma sistemática e disciplinada, as renovações do terço do Conselho 
Federal até, pelo menos, o ano 2000. Essa sistemática instituiu um duplo sistema de rodízio, de regiões e 
modalidades, aplicável somente às representações proporcionais dos grupos profissionais, o que excluía a 
representação paritária das escolas e faculdades.    
113 Tramita no Congresso Nacional (maio de 2016) o Projeto de Lei nº 5179/2016, que cria o Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais e Agrícolas e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas.  
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Ademais, hierárquica e ontologicamente, não faria sentido que profissionais de 
nível médio presidissem conselhos de profissionais de nível superior.    
 
Contudo, há decisão judicial em sentido contrário (MS 2005.38.00.036919-2, 8ª 
Vara da Justiça Federal de 1º grau de Minas Gerais). 
 
(5) Ver comentário anterior.  
 
(6) Atualmente, caso um conselheiro federal se candidate a presidente do Confea 
e vença a eleição, seu suplente assume automaticamente a vaga de conselheiro 
federal titular. 
 
_________________________________________________________________  
Art. 30. Os representantes dos grupos profissionais referidos na alínea “a” 
do art. 29 e seus suplentes serão eleitos pelas respectivas entidades de 
classe registradas nas regiões, em assembléias especialmente convocadas 
para este fim pelos Conselhos Regionais, cabendo a cada região indicar, em 
forma de rodízio, um membro do Conselho Federal.  
 
Parágrafo único. Os representantes das entidades de classe nas 
assembléias referidas neste artigo serão por elas eleitos, na forma dos 
respectivos estatutos.  
__________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
Os conselheiros federais que representam os grupos profissionais não são mais 
eleitos pelas entidades de classe, mas pelo voto direto e secreto de todos os 
profissionais registrados nos Conselhos Regionais114. O Confea, por meio de ato 
administrativo, define que estados indicarão os conselheiros federais, em sistema 
de rodízio, e a que modalidades profissionais pertencerão. Quanto a esse aspecto, 
ver a Resolução 1.021, de 2007.  
 
_________________________________________________________________ 
Art. 31. Os representantes das escolas ou faculdades e seus suplentes serão 
eleitos por maioria absoluta de votos em assembléia dos delegados de cada 
grupo profissional, designados pelas respectivas Congregações.  
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
Esta eleição é procedida na forma da Resolução 1.021, Anexo III. 
 
_________________________________________________________________ 
Art. 32. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e do Presidente 
serão de 3 (três) anos.  
 
                                                
114 Apesar de não ter sido editada lei posterior modificando ou revogando os arts. 29 e 30 da Lei 5.194/66, a 
eleição direta para conselheiros federais sempre foi, juntamente com a eleição direta para presidente do 
Confea e dos Creas, uma aspiração de todos os profissionais do Sistema. Mesmo sem lei que a autorize, a 
eleição direta para conselheiro federal é uma conquista democrática. Não vislumbramos que possa ocorrer um 
retrocesso neste sentido por conta de eventual argüição de quebra do princípio da legalidade estrita.  



 

 

 

69 

Parágrafo único. O Conselho Federal se renovará anualmente pelo terço de 
seus membros.  
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
A renovação do terço dos membros do plenário do Conselho Federal se dá 
conforme seu Regimento (Resolução 1.015, de 2006, alterada pela Resolução 
520, de 2010).   
 ________________________________________________________________ 
 

CAPÍTULO III  
Dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia  

 
SEÇÃO I  

Da instituição dos Conselhos Regionais e suas atribuições  
 

Art. 33. Os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA) são 
órgãos (1) de fiscalização (2) do exercício das profissões de engenharia e 
agronomia, em suas regiões. (3) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) A denominação dada pela lei aos Conselhos Regionais é inadequada no 
aspecto técnico. Um órgão, na acepção do Direito Público, representa “o 
compartimento da estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, 
sendo integrados por agentes que, quando as executam, manifestam a própria 
vontade do Estado”.115 A Lei 9.784/99 traz a definição de órgão no seu art. 2º (“a 
unidade de atuação integrante da Administração direta e da estrutura da 
Administração indireta”). Sendo assim, o órgão em si é despersonalizado, apenas 
integra determinada pessoa jurídica ou política.  
 
Os Conselhos Regionais são entes personalizados, portanto não podem ser 
órgãos; são entidades, pessoas jurídicas de direito público, sujeitos de direitos e 
obrigações, compostos por órgãos que executam as funções que a lei lhes 
atribuiu. Não é outra a definição trazida pelo art. 2º da Lei 9.784/99 (“a unidade de 
atuação dotada de personalidade jurídica”). “Os órgãos não podem litigar em juízo; 
os Conselhos, sim” (STF, Petição 3.674-/DF, 14.06.2006, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence).   
 
(2) A função primordial dos Creas e motivo primeiro da sua existência é a 
fiscalização do exercício profissional116. Os Conselhos não podem se afastar 
da sua competência legal, sob pena de violar o Princípio da Legalidade (CF/88, 

                                                
115 Carvalho Filho (obra citada, pág. 13).  
116 Com relação à fiscalização do exercício das profissões liberais, assim se expressou Vital Moreira (obra 
citada, pág. 258): “É universal a sujeição das profissões chamadas tradicionalmente “profissões liberais” ou 
“profissões livres” a um sistema de regulação pública mais ou menos intensa. E é quase igualmente universal 
a existência de esquemas de auto-regulação ou co-regulação profissional. Mas diverge muito, tanto a 
amplitude regulatória, como o sistema de organização e implementação.”  
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art. 37, caput), ou incorrer em desvio de finalidade117. Entretanto, a nova 
conformação social surgida após o advento da CF/88 está a exigir dos Conselhos 
Profissionais novas posturas e comportamentos, visando a resguardar e dar 
eficácia aos direitos e garantias individuais e coletivos. Nesse prisma, justifica-se 
que atuem de forma mais eclética e heterodoxa, sem, no entanto, abdicar de suas 
competências ou invadir competências alheias.  
 
(3) A fiscalização dos Creas é informada pela unicidade de jurisdição. Cada região 
é formada atualmente por um único estado da federação. Portanto, os Conselhos 
Regionais possuem jurisdição estadual.  
 
_______________________________________________________________________ 
Art. 34. São atribuições (1) dos Conselhos Regionais (2):  
 
a) elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à homologação do 
Conselho Federal. (3) 
b) criar as Câmaras Especializadas (4) atendendo às condições de maior 
eficiência da fiscalização estabelecida na presente lei;  
c) examinar reclamações e representações acerca de registros;  
d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração da presente 
lei e do Código de Ética, enviados pelas Câmaras Especializadas;  
e) julgar em grau de recurso, os processos de imposição de penalidades e 
multas;  
f) organizar o sistema de fiscalização (5) do exercício das profissões 
reguladas pela presente lei;  
g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas 
registrados; (6) 
h) examinar os requerimentos e processos de registro em geral, expedindo 
as carteiras profissionais (7) ou documentos de registro;  
i) sugerir ao Conselho Federal medidas necessárias à regularidade dos 
serviços e à fiscalização do exercício das profissões reguladas nesta lei;  
j) agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou 
faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia, nos assuntos 
relacionados com a presente lei;  
k) cumprir e fazer cumprir a presente lei, as resoluções baixadas pelo 
Conselho Federal, bem como expedir atos que para isso julguem 
necessários; (8) 
l) criar inspetorias (9) e nomear inspetores especiais para maior eficiência da 
fiscalização;  
m) deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativo e sobre os 
casos comuns a duas ou mais especializações profissionais; (10) 
n) julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou competência das 
Câmaras Especializadas referidas no artigo 45, quando não possuir o 
Conselho Regional número suficiente de profissionais do mesmo grupo para 
constituir a respectiva Câmara, como estabelece o artigo 48;  

                                                
117 Ocorre quando o administrador se afasta dos objetivos que lhe devem nortear o comportamento, ou seja, o 
interesse público.     
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o) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e 
pessoas jurídicas que, nos termos desta lei, se inscrevam para exercer 
atividades de engenharia ou agronomia, na Região;  
p) organizar e manter atualizado o registro das entidades de classe referidas 
no artigo 62 e das escolas e faculdades que, de acordo com esta lei, devam 
participar da eleição de representantes destinada a compor o Conselho 
Regional e o Conselho Federal; (11) 
q) organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e planos a que se 
refere o artigo 23; (12) 
r) registrar as tabelas básicas de honorários profissionais elaboradas pelos 
órgãos de classe. (13) 
s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, (14) alienar 
bens imóveis.  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Atribuição é a soma de poderes concedidos por lei a pessoa jurídica ou 
natural para exercer determinados atos juridicamente válidos. Esse conceito está 
vinculado ao de competência118. A atribuição, ou competência, é sempre 
atribuída pela lei. Para os órgãos e entidades públicos, não existe 
competência autoatribuída. Sendo assim, resolução ou ato normativo que crie 
competências não previstas em lei padece do vício da ilegalidade. Os agentes 
públicos que atuam fora do estrito âmbito de suas competências incorrem em 
excesso de poder.119 Para que um órgão possa delegar ou avocar determinadas 
competências, deve constar expressa previsão legal.  
 
(2) Conselho Regional tem o sentido de um todo indivisível, formado pela 
autarquia e seus órgãos decisórios fracionários: o Plenário, as Câmaras e a 
Presidência. O Regimento Interno se incumbirá de distribuir competências a cada 
órgão fracionário, quando não expressamente definidas nesta lei.   
 
(3) Resolução 1.003, de 2002, alterada pela Resolução 520, de 2010.  
 
(4) Câmaras Especializadas são os órgãos fracionários decisórios de primeira 
instância nos Conselhos Regionais, instituídas por modalidade profissional. As 
mais comuns são as câmaras especializadas de engenharia elétrica, engenharia 
civil, engenharia industrial, engenharia química, agronomia, geologia e minas e 
agrimensura. Alguns Conselhos Regionais possuem ainda as câmaras 
especializadas de engenharia de segurança do trabalho e de engenharia florestal.  

                                                
118 Segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, “[...] é o poder legal conferido ao agente público para o 
desempenho específico das atribuições do seu cargo”. (ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. 
Direito Administrativo. 13 ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2007, pág. 311). Normalmente a competência é de 
exercício obrigatório, irrenunciável, intransferível, imodificável pela vontade do agente, imprescritível.  
119 Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, citada por Alexandrino e Paulo (obra citada, pág. 313), “[...] o 
excesso de poder ocorre quando o agente público excede os limites de sua competência; por exemplo, quando 
a autoridade, competente para aplicar a pena de suspensão, impõe penalidade mais grave, que não é de sua 
atribuição; ou quando a autoridade policial se excede no uso da força para praticar ato de sua competência”. 
Não há ato ilícito, caracterizado como excesso de poder, se o CREA atua sem desbordar os limites inerentes 
ao poder de polícia que lhe foi conferido por lei, não gerando direito a indenização. Neste sentido: TRF4, 
Apcív. 2002.72.00.005139-4/SC, 3ª Turma, julg. 14.04.2009, rel. Des. Maria Lúcia Leiria.     
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As modalidades não contempladas por Câmaras Especializadas fazem parte 
delas segundo a afinidade (a modalidade da engenharia eletrônica faz parte da 
câmara de engenharia elétrica, assim como a modalidade da engenharia naval faz 
parte da câmara de engenharia industrial).  
 
A criação de novas câmaras está sujeita à aprovação do Plenário do Crea e 
homologação pelo Plenário do Confea. Não há um limite ao número de câmaras, 
já que elas podem ser criadas para atender necessidades específicas e/ou 
aumento da eficiência da fiscalização de novas modalidades ou especializações 
da engenharia e da agronomia, a teor do art. 42.   
 
(5) Organizar é dotar determinado órgão de regras e princípios para que possa 
desempenhar suas funções. Cabe aos Conselhos Regionais baixar normas de 
funcionamento dos seus órgãos internos de fiscalização como as Câmaras 
Especializadas, as Inspetorias, os Departamentos e demais setores competentes.   
 
(6) Princípio da Publicidade: inserido no art. 37, caput, da CF/88. Por esse 
princípio, todas as atividades dos órgãos e entidades públicos devem ser dadas 
ao conhecimento da sociedade para que esta possa exercer sua cidadania e seu 
papel de fiscalização e controle. Assim, devem ser divulgados pelos Conselhos 
Regionais, por meio eletrônico ou físico, a relação de todos os profissionais e 
empresas registrados, atestando sua regularidade para exercer as atividades que 
a lei lhes autoriza120.   
 
(7) As carteiras profissionais são fornecidas pelo Confea após processo de 
registro ou atualização iniciado nos Conselhos Regionais (ver Resolução 1.007, de 
2003, com a redação modificada pela Resolução 1.016, de 2006). Contudo, essa é 
uma atividade que deveria estar sob a responsabilidade dos Regionais, de acordo 
com o art. 34, “h”.   
  
(8) A Resolução 1.034, de 2011, dispõe sobre a edição de atos administrativos 
normativos pelo Confea e pelos Creas.   
 
(9) Inspetorias são órgãos desconcentrados121 cuja finalidade está prevista nos 
Regimentos dos Conselhos Regionais (Resolução 1.003, de 2001).   
 
(10) Ocorre quando duas câmaras especializadas se manifestam sobre o mesmo 
processo e decidem de forma diferente ou contraditória. O processo, então, é 
encaminhado de ofício ao Plenário do Conselho Regional para deliberação e 
decisão.   
 

                                                
120 Assim também entende Vital Moreira (obra citada, pág. 267): “As profissões ordenadas estão, por 
princípio, sujeitas a registro oficial de seus membros, o qual tem uma função externa de publicidade e de 
protecção da boa fé dos cidadãos quanto à habilitação profissional”.  
121 Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (obra citada, pág. 146), desconcentração é o “fenômeno da 
distribuição interna dos plexos de competências decisórias, agrupadas em unidades individualizadas”. Pode se 
dar tanto em função da matéria quanto em razão do grau de hierarquia. Também se desconcentra em razão de 
base territorial ou geográfica, caso das inspetorias criadas pelos Conselhos Regionais. A desconcentração só 
se dá no âmbito de uma mesma pessoa jurídica.  
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(11) Ver Resoluções 1.018/2006 e 1.071/2015. O registro das escolas e 
faculdades tem como finalidade sua representação junto aos Plenários dos 
Conselhos Regionais e do Confea, bem como a análise das grades curriculares e 
das ementas das disciplinas para fins de concessão de atribuições profissionais.  
 
Questão recorrente é a exigência, feita por muitos Conselhos Regionais, de 
anotação de ART de cargo ou função dos professores que ministram disciplinas 
técnicas para que determinado curso obtenha seu cadastro. Não existe previsão 
legal para tal exigência. O registro de cursos nos Creas para fins de concessão de 
atribuições profissionais independe do registro dos seus professores no Conselho 
Regional e anotação de ART de cargo ou função.  
 
Igualmente, a expedição de carteiras profissionais aos egressos independe desse 
registro (TRF4, Ap. em MS 2004. 72. 00. 003117-3/SC julgado em 13.11.2007, 
Des. Maria Lúcia Luz Leiria).  
 
A Decisão Plenária PL 0453 do Confea, de 2011, reiterada pela Decisão Plenária 
PL 0459, de 2014, tentando restabelecer a racionalidade sobre essa questão, 
assim decidiu: “3. Determinar aos Creas que não condicionem a efetivação de 
cadastro de instituição de ensino e dos cursos que ofertam nas áreas abrangidas 
pelo Sistema Confea/Creas à apresentação de ART de cargo e função dos 
professores que ministram disciplinas técnicas.”    
 
(12) Os projetos e planos não são registrados pelos Conselhos Regionais, apenas 
as Anotações de Responsabilidade Técnica a eles referentes. Os direitos autorais 
sobre obras técnicas de natureza intelectual são registrados no Confea. Ver 
comentários aos artigos 17 a 20.  
 
(13) As tabelas de honorários – que não possuem caráter cogente, apenas 
referencial122 – são elaboradas pelas associações e sindicatos das respectivas 
categorias profissionais e encaminhadas aos Conselhos Regionais para 
registro123. Há quem as considere instrumentos corporativistas, como Orlando 
Ferreira de Castro124.  
 
Para Vital Moreira125, o estabelecimento de tabelas de honorários seria contrário à 
ordem econômica concorrencial: 
 

                                                
122 Os valores de serviços profissionais não se sujeitam ao controle de preços ou tabelamento por entidades 
privadas (CF/88, art. 1º, IV). Somente o Estado pode intervir no domínio econômico para tabelar ou controlar 
preços sempre que necessário, visando afastar ou evitar abusos do mercado de consumo (princípios da livre 
concorrência e da proteção ao consumidor, CF/88, arts. 3º, III, 5º, XXXII e 170).   
123 Segundo DE PLÁCIDO E SILVA (obra citada, pág. 1183), registro é “assento ou cópia, em livro próprio, 
de ato que se tenha praticado, ou de documento que se tenha passado. [...] formalidades legais a que estão 
sujeitos certos atos jurídicos para que se tornem públicos e autênticos e possam valer contra terceiros”. 
(grifamos).  
124 “[...] é bom esclarecer que estas tabelas são conquistas altamente corporativistas que beneficiam os grupos 
profissionais em desfavor da sociedade nos termos já expostos em 9.5.1. São cartorialistas e contrárias aos 
princípios da economia aberta e da livre concorrência. Nivelam valores desiguais pelos patamares mais 
elevados, igualam os incompetentes aos competentes.” (obra citada, pág. 377).   
125 Obra citada, pág. 268 
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A competência tarifária das ordens profissionais tem sido 
contestada sob dois pontos de vista: por um lado, no sentido de 
que as ordens não têm competência para cuidar dos interesses 
económicos dos profissionais, pelo que a competência tarifária, a 
existir, deve caber ao legislador ou à Administração; por outro 
lado, em defesa da liberdade de formação do preço dos serviços 
profissionais. De facto, não falta quem veja na fixação de 
honorários mínimos uma garantia de uma “renda” e na fixação de 
honorários máximos um impedimento à diferenciação da qualidade 
dos serviços prestados. Em recentes decisões, a Comissão 
Européia tem defendido a extensão das regras da concorrência 
aos serviços profissionais, mesmo no caso de profissões 
organizadas em corporações públicas, o que à face das normas 
comunitária implica a ilicitude das decisões restritivas da 
concorrência, entre as quais as relativas a preços. 
 

A competência para o processamento de ações que visem à cobrança de 
honorários dos profissionais liberais é da Justiça Estadual e não da Justiça do 
Trabalho (Súmula 363 do STJ). Entretanto, há divergências no próprio TST com 
relação à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações de cobrança de 
honorários. Pela incompetência: RR 1110/2007-075-02-00.5126. Pela competência: 
RR-1975/2007-611-04-40.5.  
 
(14) Lei 8.666/93.  
 _________________________________________________________________ 
Art. 35 - Constituem renda (1) dos Conselhos Regionais:  
 
I – anuidades (2) cobradas de profissionais e pessoas jurídicas;  
II – taxas (3) de expedição de carteiras profissionais e documentos diversos;  
III – emolumentos (4) sobre registros, vistos e outros procedimentos;  
IV - quatro quintos da arrecadação da taxa instituída pela Lei n.º 6.496, de 7 
de dezembro de 1977; (5) 
V – multas (6) aplicadas de conformidade com esta Lei e com a Lei n.º 6.496, 
de 7 de dezembro de 1977;  
VI - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;  
VII - subvenções;  
VIII - outros rendimentos eventuais.  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Ver comentário (1) ao artigo 28 e Resolução 1.026, de 2009.  
 
(2) Anuidade é tributo da espécie contribuição de interesse de categoria 
profissional (CF/88, art. 149). Sua instituição deve-se dar por lei em sentido 
formal e material127. A lei 12.514/11 além de instituir e fixar os valores das 

                                                
126 “Está fora da competência da Justiça do Trabalho resolver questões de cobrança de honorários de 
advogado e de profissionais autônomos da engenharia, arquitetura e medicina, quando a relação é de 
igualdade entre as partes, e não de subordinação”. 
127 Toda norma cogente de caráter geral e abstrato pode ser considerada lei em sentido material (por exemplo, 
uma Resolução do Confea), mas somente uma norma aprovada pelo Poder Legislativo é lei em sentido 
formal.   
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anuidades e taxas devidas aos Conselhos Profissionais autorizou-os, em seu art. 
6º, § 2º, a estabelecer os critérios de desconto e isenção nas anuidades dos 
profissionais. Com relação aos descontos, nada a objetar. Entretanto, entendemos 
que, tendo as anuidades dos Conselhos Profissionais natureza jurídica tributária, 
eventuais isenções devem ser fixadas em lei específica, na forma do art. 150, § 6º 
da CF/88128.       
 
(3) Taxa129 é a remuneração do Poder Público pelo exercício do poder de 
polícia130 ou a contraprestação por um serviço público específico e divisível131, 
colocado à disposição do contribuinte para o seu efetivo ou potencial uso (CF/88, 
art. 145, II). É o pagamento por um serviço que pode ser economicamente aferido, 
ou seja, deve haver um dispêndio mensurável para sua prestação. As taxas a que 
se refere o inciso II deste artigo mais se assemelham a emolumentos, como se 
verá a seguir.     
 
(4) Emolumento, diversamente de taxa, é a compensação que se presta à 
repartição ou ao órgão do serviço público por certo ato prestado ao contribuinte, 
sem se revestir do caráter de um serviço, que tem aspecto econômico. Às vezes 
os emolumentos são chamados de taxas de expediente, como a que é cobrada 
pela expedição de um documento ou certidão132. Tanto as taxas como os 
emolumentos possuem natureza tributária.133 A Lei 9.501, de 18.05.1995, dispõe 
sobre o prazo para expedição de certidões para defesa de direitos ou 
esclarecimento de situações junto aos órgãos públicos federais, estaduais, 
municipais e do Distrito Federal, determinando 15 (quinze) dias para sua 
concessão.   
 
(5) Lei que instituiu a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e criou a 
MUTUA de Assistência dos Profissionais do Crea (ver Adendo 2 e comentários ao 
artigo 28 desta lei). 
 
(6) Multa não é tributo, é sanção decorrente de ato ilícito, p.ex., uma infração 
administrativa134. Em respeito aos princípios da tipicidade e da legalidade estrita, é 

                                                
128 Art. 150 [...] § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, “g”, 
129 Definida no art. 77 do CTN. 
130 Definido no art. 78 do CTN: “Art.78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, 
em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos”. 
131 Quando o serviço público é obrigatório, ou seja, imposto aos cidadãos, remunera-se por taxa (serviço de 
recolhimento de lixo, de prevenção de incêndio etc.). Se o serviço público não é obrigatório, remunera-se por 
tarifa (energia elétrica, telefone, gás etc.).   
132 Segundo De Plácido e Silva (obra citada, pág. 282), certidão é “[...] o atestado ou o ato pelo qual se dá 
testemunho de um fato. No rigor da técnica jurídica, certidão expressa exatamente toda cópia autêntica feita 
por pessoa que tem fé pública, de teor de ato escrito, registrado em autos ou em livro.”   
133 STF, ADI 1.378/ES, rel. Ministro Celso de Mello, DJ 30.05.1997. 
134 CTN, Art. 3º: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrado mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada.   
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necessário que as multas estejam previstas em lei, bem como suas hipóteses de 
incidência e de atualização monetária.    
   
_________________________________________________________________ 
Art. 36 - Os Conselhos Regionais recolherão ao Conselho Federal, até o dia 
trinta do mês subseqüente ao da arrecadação, a quota de participação 
estabelecida no item I do art. 28. (1)  
 
Parágrafo único - Os Conselhos Regionais poderão destinar parte (2) de sua 
renda líquida, (3) proveniente da arrecadação das multas, a medidas que 
objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural do engenheiro, do arquiteto 
(4) e do engenheiro agrônomo.  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Foi implantada no âmbito do Sistema Confea/Crea a repartição das receitas 
na origem, divididas entre os Creas, o Confea e a Mutua135. Assim, a receita do 
item I do art. 28, que se refere à arrecadação de anuidades, taxas, 
emolumentos, ART e multas, esta é repartida na origem (ou seja, pela instituição 
bancária no ato da arrecadação) da seguinte forma: a) anuidades, taxas, 
emolumentos e multas: 85% para os Creas e 15% para o Confea; b) ART: 20% 
para a Mutua, 12% para o Confea e 68% para os Creas136.  
 
Já que o caput deste artigo autoriza os Conselhos Regionais a efetuar os 
repasses das cotas do Confea até o trigésimo dia do mês subseqüente ao da 
arrecadação, a partição na origem significa para os Creas uma espécie de 
renúncia de receita financeira137, de duvidosa legalidade.           
 
(2) Parte da renda (rectius: receita) líquida com a arrecadação de multas pode 
ser destinada ao aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais. Isso é feito 
normalmente por meio de convênios firmados entre os Creas e as entidades de 
classe, sindicatos, escolas e universidades. Ocorre que parte é um conceito 
jurídico indeterminado. Segundo De Plácido e Silva138, parte é “[...] qualquer 
porção de um todo: é a cota, o quinhão, a parcela”.  
 
Sendo qualquer porção de um todo, pode variar desde uma ínfima parcela deste 
até praticamente sua totalidade. Como a lei não quantificou que parte da receita 
líquida com multas pode ser destinada ao aperfeiçoamento técnico e cultural dos 
profissionais, o Confea regulamentou essa matéria por meio da Resolução 1.032, 
de 2011, cujo artigo 20 definiu que a parte a que se refere o art. 36 da lei 5.194/66 
é de 16% (dezesseis por cento). Ou seja, atualmente os Creas só podem destinar 

                                                
135 O CREA-SC foi pioneiro na implantação desse sistema, em 2008. 
136 Os 15% a que o Confea tem direito sobre a arrecadação da taxa da ART é calculado sobre o valor líquido 
que o CREA recebe após destinar 20% do valor bruto a MUTUA. Portanto, equivale a 12% sobre o valor 
bruto da taxa. 
137 Levantamento feito por este autor junto à Gerência Financeira do CREA-SC mostrou que no ano de 2008 
houve uma perda de R$ 64.000,00 para o Conselho Regional por conta da partição na origem, ocasionada por 
rendimentos não obtidos com aplicações financeiras, já que as receitas repassadas ao Confea poderiam ter 
sido aplicadas pelo CREA pelo prazo médio de 45 dias conforme autoriza a lei.  
138 Obra citada, pág. 1007 
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até 16% da sua receita líquida com a arrecadação das multas ao 
aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais registrados.  
 
(3) Renda (rectius: receita) líquida, para os efeitos deste artigo, é aquela definida 
no parágrafo único da Resolução 1.032, de 2011.139 O Confea não especificou 
quais são as despesas diretas e indiretas relacionadas à arrecadação das multas 
que devem ser subtraídas da renda (receita) bruta, após a dedução da quota-parte 
que cabe ao Conselho Federal.   
 
(4) Profissão não mais regulamentada por esta lei, portanto, não mais passível de 
receber recursos dos Creas para fins de aperfeiçoamento profissional. 
_________________________________________________________________ 

 
SEÇÃO II  

Da composição e organização  
 

Art. 37. Os Conselhos Regionais serão constituídos (1) de brasileiros (2) 
diplomados em curso superior, legalmente habilitados de acordo com a 
presente lei (3), obedecida a seguinte composição:  
a) um presidente, eleito (4) por maioria absoluta pelos membros do 
Conselho, com mandato de 3 (três) anos;  
b) um representante de cada escola ou faculdade de engenharia e agronomia 
com sede na Região; (5) 
c) representantes diretos (6) das entidades de classe de engenheiro e 
engenheiro agrônomo, registradas na região de conformidade com o artigo 
62.  
 
Parágrafo único. Cada membro do Conselho terá um suplente.  
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Constituir o Conselho significa tomar parte dele como presidente ou 
conselheiro regional.  
 
(2) Podem ser natos ou naturalizados. 
 
(3) Profissionais com registro nos Conselhos Regionais, mesmo se tratando de 
representantes de escolas e faculdades que exerçam somente a docência. 
 
(4) O presidente do Crea é eleito pelo voto direto e secreto de todos os 
profissionais com registro ou visto na jurisdição (Lei 8.195, de 1991). Trata-se de 
mandato140 eletivo141, com direito subjetivo ao seu cumprimento integral e 
duração preestabelecida. O voto não é obrigatório (Resolução 1.021, de 2007).  

                                                
139 “Para efeito desta Resolução, considera-se renda líquida aquela obtida após a subtração do valor 
correspondente à quota-parte destinada ao Confea e às despesas diretas e indiretas, relacionadas à sua 
arrecadação, da renda bruta relativa às multas de qualquer espécie recolhidas pelos Creas.” 
140 Mandato, no sentido político do termo, significa, segundo De Plácido e Silva (obra citada, pág. 881), “a 
delegação política conferida às pessoas, para que representem o povo nas instituições, que se constituem pelos 
seus representantes.”   
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Como anotado no comentário (4) ao artigo 29, entendemos que técnicos de nível 
médio não podem se candidatar à função eletiva de presidente do Crea, apesar do 
disposto no art. 1º da Lei 8.195/91. Contudo, há decisão judicial em sentido 
contrário (MS 2005.38.00.036919-2, 8ª Vara da Justiça Federal de 1º grau de 
Minas Gerais). 
 
(5) Os representantes das escolas ou faculdades, que podem ser diretos ou 
indiretos, em função da redação dada à alínea “c” deste artigo, são indicados 
para representá-las no Plenário dos Conselhos Regionais. Essas indicações são 
normalmente feitas pelas congregações dos docentes, pelos diretores de Centros 
Acadêmicos ou pelos próprios reitores das Universidades. A partir de 19 de 
dezembro de 2011, com a posse do presidente do CAU/BR e por força da Lei 
12.378/10, as escolas e faculdades de arquitetura e urbanismo deixaram de ter 
representação nos Plenários dos Creas.  
 
Entendemos que os representantes exercem mandatos representativos, 
podendo ser destituídos e substituídos por decisão dos seus representados, na 
forma dos seus estatutos ou regimentos. Se porventura a escola ou faculdade que 
indicou o representante encerrar definitivamente suas atividades, tiver sua 
representação suspensa ou o seu registro cancelado junto ao Conselho Regional 
da jurisdição142, deverá se encerrar automaticamente o mandato do representante, 
já que, para este, não haverá mais a figura do representado.  
 
O Plenário do Confea, por meio da sua Decisão Plenária PL-0534/2010, com a 
qual concordamos, decidiu que “[...] o Conselheiro Regional ou o suplente que se 
desliga da entidade de classe ou da instituição de ensino que o indicou como 
representante não pode continuar o exercício de tal função por restar inapto para 
tal”.  
 
Entretanto, isso conflita de certo modo com o art. 20 da Resolução 1.018, de 
2006143, já que, para fins de representação, não faz a menor diferença se o 
profissional se desligou da entidade ou se esta perdeu o direito de se fazer 
representar junto ao Plenário do Regional. Em ambos os casos, cessa a relação 
jurídica entre representante e representado.  
 
A Resolução 1.018, no seu art. 4º, IV, condicionou a representação das escolas e 
universidades nos plenários dos Creas à anotação de responsabilidade técnica 
(ART) de todos os seus docentes que ministrem disciplinas profissionalizantes144.  
                                                                                                                                               
141 Que diz respeito a uma eleição. Diz-se daquele cargo ou função para cujo exercício se requer uma escolha 
por eleição.  
142 Arts. 16 e 17 da Resolução 1.018, de 08.12.2006, do Confea.  
143 “Art. 20. O representante da instituição de ensino superior ou da entidade de classe cujo registro tenha sido 
suspenso ou cancelado cumprirá na íntegra o respectivo mandato”.   
144 Art. 4º Para obter seu registro, a instituição de ensino superior deverá encaminhar ao CREA requerimento, 
especificando: 
I – sua denominação e sua forma de organização acadêmica; e 
II – denominação dos campus (sic) e/ou unidades fora da sede. 
§ 1º O requerimento de registro deverá ser instruído com original ou cópia autenticada dos seguintes 
documentos: 
I – regimento ou estatuto, aprovado pelo órgão competente do sistema de ensino; 
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Afora a imprecisão da locução “disciplinas profissionalizantes”, a referida 
Resolução incorreu na violação dos princípios da legalidade e da reserva legal, já 
que impôs às escolas e universidades uma restrição ao seu direito de se fazer 
representar nos Creas ao exigir-lhes a anotação de ART de cargo e função dos 
professores, documento que sequer tinha existência legal por ocasião da 
publicação da lei 5.194/66 (ver comentário (6) ao art. 7º).  
 
A alínea “p” do art. 34 determinou aos Creas “organizar e manter atualizado o 
registro das entidades de classe referidas no art. 62 e das escolas e faculdades 
que, de acordo com esta lei, devam participar da eleição de representantes 
destinada a compor o Conselho Regional e o Conselho Federal”. O problema 
reside em se determinar a extensão do significado da palavra “registro”. Para 
tanto, devemos nos valer das técnicas mais usuais de hermenêutica jurídica. 
 
Segundo De Plácido e Silva145,  
 

“[...] registro, na acepção jurídica, entende-se a soma das 
formalidades legais, de natureza extrínseca, a que estão sujeitos 
certos atos jurídicos, a fim de que se tornem públicos e autênticos 
e possam valer contra terceiros”. (grifos no original).  

 
Desse modo, o registro seria apenas uma formalidade para autenticar atos 
jurídicos e dar-lhes publicidade. Em sentido estrito, ainda segundo o autor retro 
citado,  
 

“[...] registro entende-se a inscrição ou transcrição de documentos, 
em que se instrumenta o ato, em livros públicos, mantidos pelos 
ofícios de registros ou pelos departamentos e repartições públicas, 
a que se cometem semelhantes encargos e funções.” (grifos no 
original).  

 
De uma interpretação estritamente gramatical, extraímos que o registro das 
escolas e faculdades procedido pelos Creas destina-se unicamente a dar validade 
e eficácia às suas representações, para que possam ser exercidas em sua 
plenitude de direitos e obrigações.  
 
Podemos também nos valer de uma interpretação lógica, que, segundo Glauco 
Barreira Magalhães Filho146, “[...] é a pesquisa do sentido da norma à luz de 
qualquer elemento exterior com o qual ela deve se compatibilizar, [...], ou seja, a 
vontade do Legislador.” Apesar de ser praticamente impossível identificarmos uma 
                                                                                                                                               
II – ato de criação, credenciamento ou recredenciamento da instituição de ensino expedido pelo órgão oficial 
competente; 
III – ato de criação, de autorização, de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento de cada curso 
ministrado nas áreas de formação profissional abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, expedido pelo órgão 
competente do sistema de ensino e publicado na Imprensa Oficial; e 
IV – relação de todos os profissionais docentes, adimplentes com suas anuidades junto ao CREA, que 
ministrem disciplinas profissionalizantes de áreas de formação abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, 
acompanhada de cópia das respectivas anotações de responsabilidade técnica de cargo ou função da 
atividade de docência. (grifamos).  
145 Obra citada, pág. 1183 
146 Hermenêutica Jurídica Clássica. 3 ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009, pág. 37  
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“vontade” do legislador, o que se deve buscar é uma interpretação que leve em 
consideração a realidade fática que deu origem à norma.  
 
Pode-se inferir que os legisladores pretenderam levar aos Conselhos Regionais 
duas visões distintas, mas complementares: a dos que formam os profissionais 
para o mercado de trabalho e a dos que efetivamente exercem as profissões para 
as quais foram preparados. Entendeu-se, na ocasião, que somente por meio da 
interação dialética entre essas duas visões é que se poderia chegar ao 
aperfeiçoamento dos currículos e do exercício profissional, bem como à efetiva 
proteção da sociedade.  
 
Quando da publicação desta lei ainda não havia sido instituída legalmente a ART - 
Anotação de Responsabilidade Técnica, pois a lei 6.496/77 só veio à luz onze 
anos mais tarde. O legislador de 1966 não condicionou a representação das 
escolas e faculdades nos Creas à qualificação ou formação dos seus corpos 
docentes, muito menos à apresentação de um documento que sequer tinha 
existência legal.  
 
Não se está afirmando que lei posterior não possa criar, alterar ou suprimir 
direitos, ou ainda, modificar situações jurídicas até então estabelecidas. Mas de 
uma interpretação sistemática147 dos artigos 34, “p” e 37, “b” desta lei, conjugada 
com a leitura dos artigos 1º e 2º da lei 6.496/77 (Adendo 2), não se pode concluir 
que as escolas e faculdades devam proceder à Anotação de Responsabilidade 
Técnica dos seus professores para possuir representação nos Conselhos 
Regionais.  
 
A lei 6.496/77 criou a ART e determinou, no seu art. 1º, sua obrigatoriedade para 
todos os contratos, escritos ou verbais, para a execução de obras ou prestação 
de quaisquer serviços profissionais de engenharia, arquitetura148 e 
agronomia.  
 
Como já expusemos no comentário ao artigo 7º, a atividade docente não pode ser 
equiparada à prestação de um serviço de engenharia, muito menos à execução de 
obras. Engenheiro, segundo De Plácido e Silva149, é a designação dada  
 

[...] à pessoa que está habilitada legalmente para exercer a 
engenharia, isto é, que pode dirigir e executar qualquer trabalho ou 
obra relativa às construções ou edificações, ou quaisquer outros 
serviços pertinentes à engenharia. (grifos no original).  

 

                                                
147 A interpretação sistemática é usada para dar coerência e unidade ao ordenamento jurídico, que é um 
conjunto de normas positivadas que muitas vezes não guardam relação direta entre si, mas precisam ser 
analisadas como um todo orgânico. Como bem leciona Glauco Barreira Magalhães Filho (obra citada, pág. 
42): “A interpretação sistemática é a interpretação da norma à luz das outras normas e do espírito 
(principiologia) do ordenamento jurídico. O espírito do ordenamento jurídico não é a soma de suas partes 
(corpo), mas uma síntese (espírito). A interpretação sistemática procura compatibilizar as partes entre si e as 
partes com o todo, é a interpretação do todo pelas partes e das partes pelo todo.”     
148 Agora esse documento se chama RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, regulado pela Lei 
12.378/10. 
149 Obra citada, pág. 531 
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Engenharia, de acordo com o dicionário MICHAELIS150, é: “1. Arte de aplicar os 
conhecimentos científicos à invenção, aperfeiçoamento ou utilização da técnica 
industrial em todas as suas determinações. 2. Ciência ou arte de construções 
civis, militares e navais”.     
 
Dessas duas definições não se pode concluir que a docência seja atividade de 
engenharia ou agronomia, nem que obrigue à anotação de responsabilidade 
técnica, já que o docente apenas transmite conhecimentos de forma livre e 
autônoma (art. 206 da CF/88), sem obrigação de resultados. 
 
A exigência contida no inciso IV do art. 4º da Resolução 1.018, de 2006, afigura-
se-nos ilegal, destoando da finalidade da lei (interpretação teleológica); e 
inconstitucional, interferindo na autonomia didática e administrativa que a 
Constituição Federal concedeu às Universidades. Os únicos docentes que 
necessitam de registro nos Creas, afora os que exerçam efetivamente atividades 
de engenharia e agronomia, são os que constituem ou venham a constituir o 
Conselho na qualidade de presidentes ou conselheiros regionais, a teor do caput 
deste artigo (comentário 4).     
 
Fato inquestionável é que a norma da alínea “b” do art. 37 pode levar a uma 
distorção de representação nos Conselhos Regionais em virtude do grande 
número de instituições de ensino superior que surgem a cada dia. Em alguns 
Conselhos Regionais pode ocorrer de haver mais representantes de instituições 
de ensino superior do que de entidades de classe.  
 
Orlando Ferreira de Castro151 já havia expressado sua preocupação com relação a 
essa distorção:  
 

Por outro lado, nas Regiões onde há uma quantidade maior de 
Instituições de Ensino Superior, I.E.S.-, a representação destas 
instituições no Conselho Regional respectivo é 
desproporcionalmente maior que a das entidades de classe, o que 
pode causar distorções quanto aos objetivos [do CREA] de 
regulamentar e fiscalizar o exercício, não o ensino, da 
profissão. (grifamos).   
         

Esse entendimento corrobora o que já expusemos no comentário (6) ao artigo 7º, 
acerca da incompetência do Confea e dos Creas para regulamentar e fiscalizar o 
exercício da atividade docente, mesmo nas áreas tecnológicas.     
 
(6) Os representantes diretos, que devem obrigatoriamente pertencer às 
entidades de classe que representam, na condição de associados, são indicados 
por suas entidades na forma dos seus estatutos para representá-las junto ao 
Crea. Trata-se de mandatos representativos152, apesar de o artigo 39 usar 
indevidamente a palavra eleitos (Resoluções 1.071, de 2015 e 1.021, de 2007).  
                                                
150 Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 1998, pág. 809 
151 Obra citada, pág. 379 
152 Este também é o entendimento de Orlando Ferreira de Castro (obra citada, pág. 399): “A 
representatividade institucional é aquela assumida pelo conselheiro como representante de uma instituição 
de ensino ou entidade de classe. [...] Como representante da entidade de classe o Conselheiro leva ao 
Conselho os anseios e reivindicações de seus representados quanto ao aprimoramento da profissão e 
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Esses representantes, na maioria dos casos, são indicados diretamente pelas 
diretorias das entidades de classe ou por seus presidentes. Não há impedimento 
legal para que tenham seus mandatos revogados pela mesma forma como lhes 
foram concedidos, caso infrinjam as disposições estatutárias das suas entidades e 
pratiquem atos ou cometam crimes infamantes que possam macular as imagens 
dos seus representados perante a comunidade. O Plenário do Crea também pode 
cassar o mandato de conselheiro, na forma do seu Regimento. 
 
Os conselheiros representantes das entidades de classe não se apropriam dos 
mandatos, pois estes pertencem às suas representadas, pela própria dicção da 
alínea “c” do art. 37. Ocorrendo a dissolução da entidade de classe (art. 61 do 
CC), ou perdendo esta sua representação junto ao Conselho Regional da 
jurisdição153, entendemos que deverá ser automaticamente extinto o mandato do 
representante, já que, para este, não haverá mais a figura do representado. Caso 
contrário, ocorrerá violação ao disposto nos artigos 39, 40 e 41 desta lei. 
 
Um conselheiros do Crea é um agente público lato senso. Investido na função, ele 
deixa de ser uma “pessoa” e passa a ser um “órgão”, ou parte de um. Como 
pessoa, ele pode dispor livremente de seus interesses legítimos; mas como órgão 
da Administração só pode atuar dentro da lei e das suas competências, devendo 
agir sempre no interesse público.  
 
Ao analisar essa questão, Antônio Carlos Cintra do Amaral assim lecionou: 
 

Costuma-se dizer que o cargo público – ou mandato eletivo – 
pertence a seu ocupante. Não é bem assim. O agente estatal não 
é dono do cargo, ou do mandato. Este - repito - é o instrumento 
necessário para que ele exerça uma função, com vista a realizar 
um interesse que não é o seu, mas o da sociedade. Só 
reflexamente é que se pode dizer que ele realiza o seu interesse, 
na medida em que também faz parte da sociedade154. (grifos no 
original). 

 
O TRF4 já teve oportunidade de se manifestar sobre essa matéria no julgamento 
do AI 2008.04.00.016129-8/SC, rel. Des. Edgard Antônio Lippmann Júnior, em 
18/08/2008, de cujo voto vencedor se extrai o seguinte excerto: 
 

[...] Sem exaurir a cognição quanto a matéria, o que me reservo 
para o momento adequado, quando do julgamento do presente 
recurso, pelos elementos contidos aos autos, confrontados com os 
fundamentos aduzidos nas razões recursais, tenho que concorrem 
os requisitos legais para a agregação do efeito suspensivo 
vindicado. Quanto a relevância dos fundamentos me parece 
razoável a tese de que pela leitura das Leis ns. 5.194/66 (arts. 30 e 
31) e 8.195/91, da qual editou-se a Resolução 1.021/07, é possível 

                                                                                                                                               
eficiência da fiscalização. Em contrapartida deve informar aos seus representados sobre o que ocorre no 
CREA, observando a discrição sobre casos pessoais.” (grifamos).     
153 Idem - nota de rodapé anterior. 
154 AMARAL, Antônio Carlos Cintra. O leilão, a segurança jurídica e o princípio da boa-fé, in Segurança 
Jurídica no Brasil, organizador Marco Túllio Bottino, São Paulo: RG Editores, 2012.  
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extrair-se a conclusão de que de um lado temos o presidente do 
CONFEA, do CREA e Conselheiros Federais são eleitos para 
representação, já, quanto aos Conselheiros Regionais seriam 
representantes orgânicos (escolhidos pela entidade de classe 
ou instituição ao qual pertençam), logo mandatos revogáveis 
ad nutum, isto é, função não eletiva, conclusão aliás que se 
extrai do art. 37, par. 2º, da Res. 1.021/07 (grifamos). 

 
O Confea entende em sentido contrário, reconhecendo que os mandatos dos 
representantes das entidades de classe possuem natureza eletiva, como disposto 
no art. 1º, § 1º da Resolução 1.039 de 2012.155.  
 
Contudo, nosso entendimento é que esses mandatos, mesmo sendo considerados 
eletivos pelo Confea (no sentido de que seus representantes são “eleitos” pelas 
entidades de classe ou instituições de ensino), possuem natureza de 
representação (mandato), como disposto na lei, podendo ser revogados pelas 
entidades que os outorgaram, cumpridas as devidas formalidades legais e 
estatutárias. 
 
Há também que perquirir acerca de uma possível inconstitucionalidade das 
normas das alíneas “b” e “c” deste artigo, em função do que dispõe o art. 5º da 
CF/88 (“Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza...”) e 
seu inciso XX (“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 
associado”).  
 
Como apenas as escolas e entidades de classe podem indicar representantes 
para compor os Conselhos, isso significa que a quase totalidade dos profissionais 
registrados156 está impedida de assumir essa função sem estar compulsoriamente 
ligado a uma escola ou associado a uma entidade. No primeiro caso, o profissional 
teria que ser professor ou diretor da escola; no segundo, teria que ser 
compulsoriamente membro da entidade de classe, o que vai de encontro à 
liberdade de associação garantida pela constituição.   
 
_________________________________________________________________ 
Art. 38. Os representantes das escolas e faculdades e seus respectivos 
suplentes serão indicados por suas congregações.  
_________________________________________________________________ 
 
Ver comentário (6) ao artigo 37. 
 
 
_________________________________________________________________ 
Art. 39. Os representantes das entidades de classe e respectivos suplentes 
serão eleitos (1) por aquelas entidades (2) na forma de seus estatutos.  

                                                
155 “Art. 1º Regulamentar os critérios para o exercício sucessivo dos cargos eletivos no Sistema Confea/Crea. 
§ 1º Aplica-se o disposto na presente resolução aos cargos e funções eletivas de: 
(...) 
X- conselheiro regional; 
XI – conselheiro regional suplente; 
156 No Crea-SC menos de 20% dos profissionais registrados são associados a entidades de classe. 
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_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Eleito, neste caso, não tem a significação ampla que normalmente se 
empresta ao termo, já que a eleição, quando ocorre, se dá no âmbito da própria 
entidade, dispensando maiores formalidades. Na verdade, as entidades indicam 
seus representantes aos Conselhos após processo interno de escolha conforme 
seus estatutos.  
 
(2) Entidades de classe são pessoas jurídicas de direito privado, regidas pelo 
CC, que, em seu art. 54, dispõe sobre as cláusulas indispensáveis que devem 
conter os estatutos das associações. O inciso II do art. 54 do CC impõe as 
condições para admissão, demissão157 e exclusão dos associados. O art. 57 da 
Lei Civil determina que a exclusão do associado somente seja admissível havendo 
justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e 
de recurso, nos termos previstos no estatuto. Qualquer associado pode se 
desligar da entidade (demissão) ou ser desligado (exclusão), de acordo com as 
normas estatutárias.  
 
Se o representante da entidade junto ao Crea solicitar demissão ou for excluído 
dos quadros da entidade, obrigatoriamente deverá perder o mandato de 
representação que lhe foi concedido, haja vista ser uma condição sine qua non 
para a representação a de ser sócio ativo da entidade (representação direta).    
 
_________________________________________________________________ 
Art. 40. O número de conselheiros representativos das entidades de classe 
será fixado nos respectivos Conselhos Regionais, (1) assegurado o mínimo 
de um representante por entidade de classe (2) e a proporcionalidade entre 
os representantes das diferentes categorias profissionais. (3) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Anualmente, no primeiro semestre, uma comissão permanente do Conselho 
Regional composta por conselheiros titulares, denominada Comissão de 
Renovação do Terço, efetua um estudo para determinar a representação de cada 
entidade de classe de nível superior na composição do Plenário do ano 
subsequente. As entidades de classe devem encaminhar aos Conselhos 
Regionais, até 31 de dezembro do ano anterior à análise procedida pela Comissão 
de Renovação do Terço, a relação de todos os associados que fizeram expressa 
opção pela entidade para fins de representação junto ao Crea. Cada entidade de 
nível superior terá, assim, um número de representantes no Conselho Regional 
proporcional ao número de associados optantes.  
 
Os representantes de entidades de classe de nível superior, somados aos 
oriundos das escolas e faculdades e também aos indicados pelas entidades de 
técnicos de nível médio, comporão o Plenário do Conselho no ano subseqüente. O 
número de conselheiros calculado pela Comissão de Renovação do Terço deve 

                                                
157 No sentido civil do termo (desistência, abandono, renúncia), não naquele empregado no direito 
administrativo e no direito do trabalho, denotando uma punição ao empregado faltoso.  
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ser aprovado pelo Plenário do Crea e homologado pelo Plenário do Confea 
(Resolução 1.071, de 2015). Este, contudo, segundo nosso entendimento, não 
pode alterar o número total de conselheiros fixados pelo Crea, apenas verificar se 
foram procedidos de forma correta os cálculos da proporcionalidade a que se 
referem os arts. 40 e 41.       
 
(2) Cada entidade de classe regularmente registrada no Crea tem direito a no 
mínimo 1 (um) representante. Essa norma vem causando problemas aos 
Conselhos Regionais158, à medida que, a cada ano, novas entidades de classe 
requerem registro e representação nos plenários dos Creas. Muitas dessas 
entidades existem apenas pro forma, com pouca ou nenhuma representatividade. 
 
(3) A Comissão de Renovação do Terço indica, do total de conselheiros que 
formarão o Plenário no ano subseqüente, quantos deverão pertencer a cada 
modalidade profissional. Assim, se os engenheiros civis representam 40% do total 
de engenheiros registrados no Crea, essa proporção deve em tese ser mantida no 
Plenário. O Crea, após ter a composição do seu Plenário aprovada pelo Confea, 
oficia às entidades de classe de nível superior informando-as sobre a quantidade 
de representantes que deverão indicar, bem como suas respectivas modalidades 
profissionais.  
 
_________________________________________________________________ 
Art. 41. A proporcionalidade dos representantes de cada categoria 
profissional será estabelecida em face dos números totais dos registros no 
Conselho Regional, de engenheiros das modalidades genéricas previstas na 
alínea "a" do artigo 29, e de engenheiros-agrônomos que houver em cada 
região, (1) cabendo a cada entidade de classe registrada no Conselho 
Regional um número de representantes proporcional à quantidade de seus 
associados, (2) assegurando o mínimo de um representante por entidade.  
 
Parágrafo único. A proporcionalidade de que trata este artigo será submetida 
à prévia aprovação do Conselho Federal. 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Ver comentário (3) ao artigo precedente. 
 
(2) Na verdade só serão considerados para o cálculo da proporcionalidade os 
associados que fizeram expressa opção pela entidade de classe até 31 de 
dezembro do ano anterior ao da análise (Resolução 1.071, de 2015). A 
determinação imposta pela referida resolução tem por finalidade evitar a prática, 
outrora muito comum, de as entidades de classe enviar enormes listas com nomes 
de supostos associados a fim de aumentar suas representações junto ao 
Conselho Regional. Também se pretendeu com essa medida fazer com que os 
profissionais sejam contabilizados em somente uma entidade de classe para fins 
de representação junto ao Plenário do Regional.  

                                                
158 Aumento, entre outros, dos custos com as sessões plenárias e reuniões de comissões, devido aos gastos 
com deslocamentos e diárias de conselheiros, além de falta de espaço físico. Desde o início da década passada 
alguns Conselhos viram dobrar o número de conselheiros.    
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 ________________________________________________________________ 
Art. 42. Os Conselhos Regionais funcionarão em pleno (1) e, para os 
assuntos específicos (2), organizados em Câmaras Especializadas 
correspondentes às seguintes categorias profissionais: engenharia nas 
modalidades correspondentes às formações técnicas referidas na alínea “a” 
do art. 29, e agronomia. 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 

(1) O Plenário do Crea é o seu órgão máximo deliberativo, com as competências 
determinadas pelo art. 34 desta lei.  
 
(2) Os assuntos específicos dizem respeito às especializações profissionais. As 
câmaras, cada qual na sua especialidade, analisam, em primeiro grau, as 
infrações à legislação profissional, os pedidos de registro de pessoas naturais e 
jurídicas, o registro de entidades de classe, a concessão de acervos técnicos, as 
denúncias por infração ao Código de Ética Profissional etc.  
 
Os “assuntos específicos” mencionados no caput dizem respeito tanto às 
modalidades (engenharia e agronomia) quanto às especialidades (engenharia 
elétrica, engenharia florestal, engenharia química, engenharia de segurança do 
trabalho etc.). Podem ser criadas tantas câmaras quanto entenderem o Crea e o 
Confea, de modo a melhor organizar a fiscalização do exercício profissional 
relativamente a determinadas e específicas áreas do conhecimento da engenharia 
e da agronomia.  
_________________________________________________________________ 
Art. 43. O mandato dos conselheiros regionais será de 3 (três) anos e se 
renovará anualmente pelo terço de seus membros.  
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
Esse sistema de renovação anual é útil para os Conselhos, visto que coloca 
conselheiros novos em contato com os mais experientes. Deduz-se da norma que 
o número de conselheiros dos Creas deveria ser sempre divisível por três, para 
permitir a renovação da sua terça parte em número inteiro. Entretanto, essa regra 
não pode ser sempre respeitada, porque os Creas não conseguem controlar a 
quantidade de conselheiros que ingressam a cada ano, oriundos das entidades de 
classe, escolas e faculdades.   
 
Por uma questão aritmética, é praticamente impossível conciliar a primeira parte 
do caput (mandato de três anos) com a segunda (renovação anual de um terço); 
disso resulta que nem todos os períodos de mandatos a serem exercidos pelos 
conselheiros podem ser de três anos, mesmo que o mandato previsto na lei o 
seja.  
 
A Comissão de Renovação do Terço, ao calcular a proporcionalidade da 
representação de cada modalidade profissional, bem como a quantidade total de 
conselheiros que comporão o Plenário, pode propor que algumas entidades ou 
escolas indiquem conselheiros com períodos de mandatos de um ou dois anos, a 
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fim de assegurar a correta renovação do plenário em um terço dos conselheiros 
para o ano seguinte.  
 
_________________________________________________________________ 
Art. 44. Cada Conselho Regional terá inspetorias, para fins de fiscalização, 
nas cidades ou zonas onde se fizerem necessárias.  
_________________________________________________________________ 
 
Ver comentário (8) ao art. 34. Acrescente-se que é o Plenário do Conselho 
Regional que define e aprova a instalação de inspetorias, sendo que suas funções 
específicas devem estar dispostas no Regimento Interno do Crea.  
_________________________________________________________________ 

 
CAPÍTULO IV 

Das Câmaras Especializadas 
 

SEÇÃO I 
Da Instituição das Câmaras e suas atribuições 

 
Art. 45. As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais 
encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização 
pertinentes às respectivas especializações profissionais e infrações do 
Código de Ética.  
__________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
As Câmaras Especializadas funcionam como órgãos julgadores de primeira 
instância, tanto para os processos oriundos da fiscalização (infrações às leis 
5.194/66 e 6.496/77), quanto para os processos de infração ao código de ética 
(Resolução 1002 do Confea. São elas que analisam (juízo de admissibilidade) as 
denúncias contra os profissionais. Sendo estas admitidas, são encaminhadas para 
uma comissão processante denominada Comissão de Ética, cujas decisões não 
são terminativas nem vinculativas. Após tramitar na Comissão de Ética, o 
processo retorna para a Câmara Especializada que designa relator para emitir 
parecer conclusivo, sendo este submetido a julgamento por aquele órgão 
colegiado. De todas as decisões das câmaras cabe recurso ao Plenário do Crea, 
com efeito suspensivo, e deste ao Plenário do Confea.   
 
  _________________________________________________________________ 
Art. 46. São atribuições (1) das Câmaras Especializadas:  
 
a) julgar os casos de infração da presente lei, no âmbito de sua competência 
profissional específica; (2) 
b) julgar as infrações do Código de Ética; (3) 
c) aplicar as penalidades e multas previstas;  
d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, (4) 
das entidades de direito público, das entidades de classe e das escolas ou 
faculdades na Região;  
e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações 
profissionais; (5) 
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f) opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou mais 
especializações profissionais, encaminhando-os ao Conselho Regional. (6) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Atribuição tem o significado de competência, que, como já abordado em 
comentários anteriores, é o poder que a lei outorga a órgão, pessoa ou instituição 
de direito público para decidir sobre determinado assunto, resolvendo-o segundo 
as normas legais aplicáveis. O rol das competências do art. 46 é taxativo, ou seja, 
não cabe às câmaras se atribuírem outras competências não previstas 
expressamente nesta lei. Também só pode haver delegação ou avocação de 
competências caso previsto expressamente em lei.    
 
(2) As câmaras são constituídas em função das modalidades profissionais 
existentes no Conselho Regional, atendidos os requisitos do artigo 48. Cada 
câmara possui competência específica para julgar os processos de infração no 
âmbito da sua modalidade profissional.    
 
(3) Esta lei estabeleceu um sistema de processamento e julgamento das infrações 
ao Código de Ética que tem dificultado a punição dos maus profissionais. As 
câmaras recebem as denúncias e fazem um juízo prévio de admissibilidade. Caso 
encontrem indícios de infração ética, remetem os autos a uma comissão 
processante, denominada Comissão de Ética, cuja composição é definida pelo 
Plenário do Conselho Regional, abrigando, quase sempre, profissionais de todas 
as modalidades. Essa comissão não tem poder punitivo; apenas sugere à câmara 
de origem, conforme o caso, o arquivamento do processo ou a punição a ser 
aplicada ao profissional.  
 
Ocorre que a câmara de origem tende a agir, muitas vezes, de forma 
excessivamente corporativista159, julgando improcedentes punições sugeridas pela 
Comissão de Ética, depois de demorada tramitação processual com ouvida de 
testemunhas, realização de diligências, análise de documentos, confecção de 
relatos etc. Isso acaba afetando a credibilidade na capacidade do Sistema de se 
autofiscalizar e defender a sociedade contra o mau exercício profissional.    
 
(4) As Câmaras normalmente não analisam os pedidos de visto (art. 65 desta lei), 
já que são concedidos administrativamente. Cabe-lhe analisar os pedidos de 
registro, tanto de empresas quanto de profissionais, concedendo-os de acordo 
com a legislação. Entretanto, isso não significa abdicar do poder de fiscalizar o 
exercício profissional dos que se encontrem sob sua jurisdição (ver comentário (1) 
ao art. 65).  
 
(5) As modalidades profissionais possuem características peculiares, demandando 
rotinas de fiscalização diferenciadas. Assim, os engenheiros agrônomos, em sua 
                                                
159 Para Vital Moreira (obra citada, pág.94), um dos riscos da autorregulação profissional é o “[...] desvio de 
função regulatória em proveito próprio, com os riscos de “paroquialismo”, de consolidação de privilégios 
profissionais e de livre curso ao espírito corporativo, em prejuízo de terceiros; o risco de criação de 
oligarquias profissionais em benefício de pequenas minorias e em prejuízo da generalidade dos membros da 
profissão; as tendências corporativistas em transformar a autorregulação em meio de restrição ao acesso às 
profissões e de limitações à concorrência, em prejuízo sobretudo dos consumidores.”   
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maioria, desenvolvem atividades no meio rural, ao passo que os engenheiros 
industriais laboram principalmente nos centros urbanos ou próximos a estes. 
Portanto, as especificidades das profissões demandam rotinas ou procedimentos 
de fiscalização peculiares, que devem ser estabelecidos pelas câmaras.   
 
(6) O Conselho Regional, nesse caso, é representado por seu Plenário, órgão 
máximo deliberativo.   
 
________________________________________________________________ 

 
SEÇÃO II  

Da Composição e organização  
 

Art. 47. As Câmaras Especializadas serão constituídas pelos conselheiros 
regionais. (1) 
 
Parágrafo único. Em cada Câmara Especializada haverá um membro, eleito 
pelo Conselho Regional, representando as demais categorias profissionais. 
(2) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Todos da mesma modalidade profissional, salientando que, dentro desta, 
podem existir diferentes especialidades ou títulos profissionais. Assim, na 
modalidade Agronomia incluem-se os títulos profissionais de engenheiro 
agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro de pesca, engenheiro de 
aquicultura etc.  
 
(2) A lei não define que funções teria esse representante do Plenário nas câmaras 
especializadas, nem a que modalidade profissional ele pertenceria. Por meio de 
Resoluções, o Confea tem determinado a escolha de conselheiros de modalidades 
distintas daquelas dos membros das câmaras nas quais o Plenário se fará 
representar. O modelo de Regimento Interno proposto pela Resolução 1003/2002 
define que uma das competências do Plenário do Crea é “eleger, dentre seus 
membros, representantes das demais modalidades profissionais para compor 
cada câmara especializada.” (grifamos) 
 
Com isso, fica clara a posição do Confea com relação à matéria, determinando 
que os representantes do Plenário nas câmaras sejam profissionais de outras 
modalidades.   
 
Contudo, a leitura do parágrafo único deste artigo não leva à conclusão obrigatória 
de que o membro eleito para representar o Conselho Regional em cada câmara 
deva ser obrigatoriamente de modalidade distinta daquela dos profissionais que a 
compõem. 
 
As câmaras especializadas têm suas funções definidas no art. 46. Entre elas 
encontra-se a de “julgar os casos de infração da presente lei, no âmbito de sua 
competência profissional específica.” O fundamento da constituição das 
câmaras especializadas (o nome não poderia ser mais sugestivo) é exatamente 
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este: tratar de matérias relacionadas às atribuições profissionais de seus 
membros.  
 
Não se pode automaticamente supor que o parágrafo único do art. 47 determine a 
inclusão em cada câmara de um membro de outra modalidade profissional. Pode-
se argumentar que, dentre os membros natos de cada câmara, todos da mesma 
modalidade profissional, um deles seja eleito pelo Conselho Regional (Plenário) 
para representar todas as demais modalidades, servindo como elo entre a câmara 
e o plenário.  
 
De todo modo, os membros eleitos pelo plenário para representar as demais 
modalidades profissionais nas câmaras não podem relatar processos, votar ou 
completar o quórum, na forma da Resolução 1.039/2012, art. 1º, § 2º: 
 

Não há suplência para a função de representante do plenário em 
câmara especializada, que tem como competência restrita a 
prestação de informes ao pleno do Crea, sem direito a voto, relato 
de processo ou participação na contagem de quórum no âmbito da 
câmara. 

 
________________________________________________________________ 
Art. 48. Será constituída Câmara Especializada desde que entre os 
conselheiros regionais haja um mínimo de 3 (três) da mesma modalidade 
profissional.  
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
O quorum mínimo para a criação de uma câmara especializada é de três 
membros, todos de nível superior e pertencentes à mesma modalidade 
profissional. Somente após se proceder ao cálculo da proporcionalidade entre as 
modalidades representadas no Plenário é que se constatará ou não a existência 
desse quórum para a constituição e instalação de determinada câmara.  
 ________________________________________________________________ 

 
CAPÍTULO V  

Generalidades 
 

Art. 49. Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais, compete, além 
da direção (1) do respectivo Conselho, sua representação (2) em juízo.  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Segundo De Plácido e Silva160, “[...] direção exprime o governo ou o comando 
que se atribui a uma pessoa para a execução de certa soma de atos ou para 
administração de certos negócios”. (grifos no original). Os presidentes dos Creas e 
do Confea, além de dirigirem aquelas entidades, também são seus ordenadores 
primários de despesas, ou seja, os responsáveis financeiros perante os 
órgãos de fiscalização e controle interno e externo. Respondem 
administrativamente e em juízo pela má aplicação dos recursos dos Conselhos ou 
                                                
160 Obra citada, pág. 461 
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por sua malversação, podendo ser agentes ativos de improbidade administrativa 
(Lei 8.429/92) e de crimes contra a Administração Pública, em especial os 
capitulados nos arts. 312 a 327 do CP e 89 a 99 da LL. Para todos os efeitos 
jurídicos, constituem-se em agentes públicos161.  
 
(2) Há representação (arts. 115 a 120 do CC) quando a pessoa natural ou jurídica 
outorga um mandato a alguém por meio de um instrumento de procuração, para 
que, em seu nome, pratique determinados atos. Portanto, em juízo, os presidentes 
dos Creas e do Confea, aos quais se deve dirigir a citação inicial, se farão 
representar por procuradores dos próprios Conselhos ou terceirizados, já que não 
possuem, para esses casos, capacidade postulatória162. Em outras situações, que 
não em juízo, os presidentes dos Creas e do Confea se farão presentar163.  

 
Art. 50. O conselheiro federal ou regional que durante 1 (um) ano faltar, sem 
licença prévia (1), a 6 (seis) sessões, consecutivas ou não, perderá 
automaticamente (2) o mandato, passando este a ser exercido, em caráter 
efetivo pelo respectivo suplente.  
Comentários: 
 
(1) A licença deve ser requerida pelo conselheiro ao presidente do Conselho, por 
escrito, com a antecedência fixada no Regimento da entidade.   
 
(2) Esta é uma situação na qual o próprio Conselho Regional, por meio de ato 
administrativo vinculado emanado do seu presidente, destitui o conselheiro do seu 
mandato representativo e convoca o respectivo suplente para assumi-lo. 
Entretanto, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório, deve o presidente do Crea notificar o conselheiro faltoso e requerer 
sua manifestação, em prazo razoável (no mínimo cinco dias úteis), antes de 
aplicar o disposto neste artigo.  
_________________________________________________________________ 
Art. 51. O mandato dos Presidentes e dos conselheiros será honorífico.  
_________________________________________________________________ 
 

                                                
161 A Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, mais conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, assim 
conceitua agente público: “Art. 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, 
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no 
artigo anterior.” As entidades mencionadas no artigo anterior (art. 1º da Lei 8.429/92), são aquelas 
pertencentes à administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, de Territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 
entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento 
do patrimônio ou da receita anual. Os Conselhos Regionais enquadram-se na administração indireta da União, 
já que possuem natureza autárquica.  
162 Entendemos que aos presidentes dos Creas e do Confea, mesmo que também sejam advogados, se aplicam 
as incompatibilidades para o exercício da advocacia constantes do art. 28, III e VII, do Estatuto da OAB.  
163 Segundo Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, 
Daniel. Código Civil Comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pág. 108, pela 
presentação “[...] a pessoa jurídica faz-se presente por um de seus órgãos. É a própria pessoa que age: não há 
que se pensar, por isso, em outorga de poderes”.  
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Comentário: 
 
Honorífica é toda condição honrosa que distingue ou que confere consideração e 
respeito. Pode ou não conferir alguma retribuição ou vantagem material. É o caso 
do exercício de mandatos eletivos como os de senador, presidente da república 
etc. Confunde-se com o conceito de honorário, que é aquele que merece ser 
honrado, ou que, mesmo após ter deixado de exercer função, cargo, emprego, 
conserva as prerrogativas e o título (p.ex., reitor honorário).  
 
O art. 2º, § 3º, da Lei 11.000/04 deu autorização ao Conselho Federal para fixar os 
valores máximos de diárias, jetons e auxílios de representação a serem pagos aos 
seus presidentes e conselheiros, fixando o valor máximo aos Conselhos 
Regionais.164  
 
Questiona-se a possibilidade do pagamento de jetons aos membros dos 
Conselhos, de acordo com o permissivo do § 3º do art. 2º da Lei 11.000/2004, em 
contraposição ao disposto no caput do art. 51 desta lei. Como o exercício de um 
cargo honorífico não implica necessariamente em gratuidade, em tese afigura-se 
possível tal pagamento.  
 
Os jetons não possuem natureza salarial ou remuneratória, mas tão somente 
indenizatória, como decidido na Apelação em Reexame Necessário (APELREEX) 
nº 5023262-82.2014.404.7200/SC da 2ª Turma do TRF4, julgada em 06/05/2015, 
relator Des. Jairo Schaeffer: 
 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE JETON 
SOBRE OS PROVENTOS DE CONSELHEIROS. FIESC. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA 
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. 

1. A natureza jurídica do jeton é indenizatória, transitória, circunstancial, 
não possuindo caráter salarial e que tem como objetivo exclusivo 
retribuir pecuniariamente os Diretores e Conselheiros da FIESC pelo 
comparecimento e participação em reuniões deliberativas e custear as 
despesas geradas pelo exercício de tal atividade a que estão sujeitos 
em decorrência do previsto no Estatuto Social da entidade impetrante 
enquanto detiverem o mandato que, no caso, é de três anos. 2. Disso 
decorre a conclusão no sentido de que sobre os pagamentos efetuados 
pela FIESC a título de despesas com "jetons" de Conselheiros não deve 
incidir a contribuição previdenciária de que trata o artigo 22, III, da Lei nº 
8.212/91. 3. Assim, uma vez reconhecida a ausência de relação jurídico-
tributária que justifique a incidência da contribuição previdenciária 
patronal sobre a referida rubrica, torna-se insubsistente o que decidido 

                                                
164 Art. 2º Os Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar e 
executar as contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços de 
serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias de cada Conselho. 
 
(...) 
 
§ 3º Os Conselhos de que trata o caput deste artigo ficam autorizados a normatizar a concessão de diárias, 
jetons e auxílios de representação, fixando o valor máximo para todos os Conselhos Regionais. 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11359451/artigo-22-da-lei-n-8212-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11360564/inciso-iii-do-artigo-22-da-lei-n-8212-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983686/lei-org%C3%A2nica-da-seguridade-social-lei-8212-91
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administrativamente pela 3ª Turma do CARF/MF nos acórdãos nº 
2803-003.294 e nº 2803-003.293. 

________________________________________________________________ 
Art. 52. O exercício da função (1) de membro (2) dos Conselhos por espaço 
de tempo não inferior a dois terços do respectivo mandato será considerado 
serviço relevante prestado à Nação.  
 
§ 1º O Conselho Federal concederá (3) aos que se acharem nas condições 
desse artigo o certificado de serviço relevante, independentemente de 
requerimento do interessado, dentro de 12 (doze) meses contados a partir da 
comunicação dos Conselhos.  
 
§ 2º Será considerado como serviço público efetivo (4), para efeito de 
aposentadoria (5) e disponibilidade (6), o tempo de serviço como Presidente 
ou Conselheiro, vedada, porém, a contagem cumulativa (7) com tempo 
exercido em cargo público165.  
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
(1) Ver comentário (3) ao artigo 7º. 
 
(2) Membros dos Conselhos são os presidentes do Confea e dos Creas, os 
conselheiros federais e os conselheiros regionais. 
 
(3) Todos os anos, por ocasião da realização da SOEA – Semana Oficial da 
Engenharia e Agronomia, organizada pelo Confea, são entregues os Certificados 
de Relevantes Serviços Prestados à Nação àqueles profissionais que 
cumpriram o disposto nesse artigo. A Resolução 1.013, de 2005, no seu artigo 18, 
disciplinou a entrega dessa comenda aos profissionais.   
 
(4) Serviço Público é todo aquele instituído e mantido diretamente pelo Estado 
nas suas três esferas (Federal, Estadual e Municipal), por meio de seus órgãos e 
entidades (empresas, autarquias e fundações), ou explorado por terceiros 
mediante concessões, autorizações ou permissões166. Tem a finalidade de 
atender às necessidades da população e às suas próprias finalidades. Efetivo diz 
respeito à situação ou vínculo permanente e regular do agente público167 em 
relação ao Estado. Apesar de os presidentes e conselheiros do Confea e dos 
Creas não exercerem cargos públicos efetivos, a lei os equiparou a servidores 
públicos para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.   
 
(5) A lei 8.213, de 24 de julho de 1991, trata dos planos de benefícios da 
previdência social. Seu artigo 96 dispõe: 
 

                                                
165 Parte mantida pelo Congresso Nacional, após veto presidencial, do projeto que se transformou na Lei n.º 
5.194, de 24 de dezembro de 1966.  
166 Art. 21, XI e XII, CF/88.  
167 Agente público é gênero, sendo que neste caso tratamos das espécies empregado público (celetista) e 
servidor público (estatutário).   
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Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta 
seção será contado de acordo com a legislação pertinente, 
observadas as normas seguintes: 
 
I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras 
condições especiais; 
 
II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com a 
de atividade privada, quando concomitante168; 
 
III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado 
para concessão de aposentadoria pelo outro; 
 
IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de 
filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização 
da contribuição correspondente ao período respectivo, com 
acréscimo dos juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao 
mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento. 
(grifamos) 
 

Os presidentes e conselheiros do Confea e dos Creas, no exercício dos seus 
mandatos, não são servidores públicos, não percebem remuneração de qualquer 
espécie nem contribuem para regime previdenciário por conta do exercício dessas 
funções. O artigo 96 da Lei 8.213/91 (regime geral da previdência) autoriza que o 
tempo de serviço para fins de aposentadoria seja contado de acordo com a 
legislação pertinente, entre as quais a lei 5.194/66 (TRF5, ApCív. 130734, DJ 
10.12.1999, rel. Francisco Cavalcanti).  
 
Entretanto, incide na espécie a proibição do inciso II do art. 96 da lei previdenciária 
(vedação de contagem de tempo cumulativo ou concomitante) e a do parágrafo 
segundo do artigo em comento, já que a própria lei 5.194/66 equiparou os 
presidentes e conselheiros do Confea e dos Creas a servidores públicos para 
os efeitos de aposentadoria. O art. 92 da Lei 8.112/90 assegura ao servidor 
público o direito à licença sem remuneração para exercer, dentre outros, cargos 
em Conselhos Profissionais. Esse tempo será contado como tempo de efetivo 
exercício, para todos os efeitos (art. 102, VIII, “c”), inclusive o da aposentadoria.  
 
Essa norma não se aplica aos profissionais autônomos ou empregados celetistas 
sujeitos ao regime geral de previdência social (INSS), que não podem contar o 
tempo de participação como membro do Crea para obter aposentadoria pelo 
regime previdenciário geral, até porque a Constituição Federal não permite 
contagem de tempo para aposentadoria sem a devida contribuição.   
 
Contudo, existe decisão judicial em sentido contrário, contra disposição literal de 
lei, com a qual evidentemente não concordamos: 
 

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO 
CONSELHEIRO DO CREA QUE MERECE SER SOMADO, PARA 
FINS DE APOSENTADORIA, A TEMPO DE SERVIÇO DE 
NATUREZA PRIVADA PRESTADO CONCOMITANTEMENTE. 

                                                
168 O mesmo que cumulativo. 
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INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO 2º DA LEI 5.194/66. 
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES À RAZÃO DE UM POR 
CENTO AO MÊS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 
DEZ POR CENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME 
REITERADO ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOMENTE INCIDENTES 
SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS.  A teor do art. 52, 
parágrafo 2º da Lei 5.194/66, o tempo de serviço prestado como 
Conselheiro do CREA deve ser somado, para fins de 
aposentadoria, ao tempo de serviço de natureza privada prestado 
concomitantemente. [...] Apelação do INSS improvida, apelação do 
requerente provida e remessa necessária parcialmente provida. 
(TRF-5 - AC: 383733 CE 0013213-13.2001.4.05.8100, Relator: 
Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Substituto), Data 
de Julgamento: 23/01/2007, Quarta Turma, Data de Publicação: 
09/02/2007). 

 
 
O art. 103, VII, § 3º, da Lei 8.112/90 veda ao servidor público a contagem 
cumulativa de tempo de serviço prestado em mais de um cargo ou função de 
órgão ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, 
autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública.    
 
(6) Disponibilidade é uma situação transitória e remunerada por que pode passar 
o servidor público detentor de cargo efetivo, aguardando seu aproveitamento em 
outro cargo, por ter sido seu cargo original extinto ou declarado desnecessário 
(art. 41, § 3º, CF/88). Se os presidentes do Crea e do Confea forem servidores 
públicos, o tempo de permanência na presidência dos Conselhos, a teor do § 2º 
do artigo em comento, conta como tempo de serviço público efetivo para fins de 
disponibilidade, ou seja, sem prejudicar sua remuneração, que será proporcional 
ao tempo de serviço conforme dispõe o art. 41, §s 2º e 3º, da CF/88.  
 
(7) Contagem cumulativa é a expressão usada para definir a soma do tempo de 
serviço simultâneo em mais de um regime previdenciário, para fins de 
aposentadoria. Pode ser entre um regime público e outro privado, ou entre dois ou 
mais regimes públicos. É o contrário da contagem comutativa169.  

                                                
169 Tanto no sítio do Planalto (www.planalto.gov.br) quanto no do Senado (www.senado.gov.br), os textos da 
lei 5.194/66 trazem a palavra comutativa no § 2º do art. 52 (julho/2009), diferentemente do texto disponível 
no sítio do Confea (www.confea.org.br/normativos) onde consta a palavra cumulativa. O texto que foi 
publicado no DOU de 24/04/1967, Seção I, Parte I, com a derrubada do veto presidencial ao referido 
parágrafo, traz a palavra cumulativa, obviamente a correta. Essa confusão passou despercebida inclusive em 
acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública do RS: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO COMO CONSELHEIRO DO CREA/RS. 
VEDADA CONTAGEM COMUTATIVA COM TEMPO EXERCIDO EM CARGO PÚBLICO. 
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA INOCORRENTE. O fato de o servidor ocupar cargo público, enquanto 
no desempenho de mandato de Conselheiro junto ao CREA/RS, impede, nos termos da legislação de regência 
(Lei nº 5.194/1966, art. 52, § 2º, in fine), a contagem comutativa, para fins de aposentadoria e 
disponibilidade, deste tempo de serviço honorífico com o de exercício no cargo público. Enquanto não 
concretizado o ato de aposentação, não passa a fluir o prazo quinquenal para a Administração rever o 
cômputo do tempo de serviço para tal fim. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 
71003979697, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 
19/12/2012) (TJ-RS, Relator: Ricardo Bernd - Julgamento: 19/12/2012, Turma Recursal da Fazenda Pública) 
    

http://www.planalto.gov.br/
http://www.senado.gov.br)/
http://www.confea.org.br/normativos
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A lei em comento veda expressamente a contagem cumulativa de tempo de 
serviço público com cargo exercido no Crea para fins de aposentadoria ou 
disponibilidade. Existem julgados que admitem a contagem cumulativa de tempo 
de serviço público com tempo exercido na iniciativa privada, apesar de ser vedado 
pelo art. 96, II, da Lei 8.213/91170. 
 
A Lei 8.112/90, no seu art. 102, autoriza licença de servidor público para exercer 
mandato em Conselho Profissional, contando-a reciprocamente como tempo de 
efetivo exercício. Essa possibilidade também está contemplada no art. 96, II, da 
Lei 8.213/91, no art. 103, VIII, § 3º da Lei 8.112/90 e no art. 48 da Lei 8.906/94, 
que instituiu o Estatuto da Advocacia.171.  
 
Comentando aquele artigo, assim se manifestou Gisela Gondim Ramos172:  
 

O tempo exercido nos cargos supramencionados, pois, é 
considerado como de serviço público relevante, para fins de 
aposentadoria e disponibilidade, sendo vedada, porém, a 
contagem cumulativa do tempo de exercício em outro cargo 
público (grifamos).  

 
Esse entendimento é consentâneo com as disposições dos artigos 40 e 201 da 
CF/88 e das leis 8.112/90, 8.213/91 e 5.194/66. 
_________________________________________________________________ 
Art. 53. Os representantes dos Conselhos Federal e Regionais reunir-se-ão 
pelo menos uma vez por ano para, conjuntamente, estudar e estabelecer 
providências que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da presente lei, 
devendo o Conselho Federal remeter aos Conselhos Regionais, com a 
devida antecedência, o temário respectivo. 
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
Os representantes a que se refere este artigo formam o Colégio de Presidentes 
do Sistema Confea/Crea, fórum consultivo composto pelos presidentes do Confea 
e dos Creas. Possui um coordenador e é presidido pelo presidente do Conselho 
Federal. Esse colegiado se reúne periodicamente para tratar de temas políticos e 
institucionais.  
 
_________________________________________________________________ 
Art. 54. Revogado173 pela lei 6.619/78.  

                                                
170 TRF5, ApCív. 383733 - CE, julg. 23.01.2007, rel. Des. Ivan Lira de Carvalho; TRF-5 – ApCív. 130734 PB 
0003421-90.1998.4.05.0000, julg. 23.09.1999, 1ª T., rel. Des. Francisco Cavalcanti  
 
171 “Art. 48. O cargo de conselheiro ou de membro de diretoria de órgão da OAB é de exercício gratuito e 
obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria.” 
(grifamos)  
172 RAMOS, Gisela Gondim. Estatuto da Advocacia - Comentários e Jurisprudência Selecionadas. 5ª Ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2009, pág. 536. 
173 Redação revogada: Art. 54. Aos Conselhos Regionais é cometido o encargo de dirimir qualquer dúvida ou 
omissão sobre a aplicação desta lei, com recurso ex officio, de efeito suspensivo, para o Conselho Federal, ao 
qual compete decidir, em última instância, em caráter geral.   
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_________________________________________________________________ 
 

TÍTULO III  
Do registro e fiscalização profissional  

 
CAPÍTULO I  

Do registro dos profissionais  
 

Art. 55. Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei só 
poderão exercer a profissão após o registro (1) no Conselho Regional, sob 
cuja jurisdição (2) se achar o local de sua atividade.  
_________________________________________________________________ 
 
Comentários: 
 
(1) O profissional procede ao registro somente em um determinado Conselho 
Regional. Nos demais, quando necessário, solicita e recebe um visto para poder 
exercer legalmente sua profissão nas respectivas jurisdições. Os vistos deverão 
ser extintos tão logo esteja em pleno funcionamento, em todo o país, o RNP – 
Registro Nacional de Profissionais.  
 
O registro é obrigatório para todos os profissionais que exercem efetivamente as 
profissões fiscalizadas pelos Creas, tanto na iniciativa privada quanto em órgãos, 
entidades e empresas públicas. Nas empresas privadas e de economia mista, 
cujos empregados são contratados pelo regime da CLT, vige o Princípio da 
Primazia da Realidade174. Desse modo, o que importa para se verificar a 
obrigatoriedade ou não do registro no Crea é a atividade efetivamente exercida 
pelo profissional e não a denominação do seu cargo ou função (ver comentário (4) 
ao artigo 68). Já no serviço público, no qual os servidores são regidos por 
estatutos (leis), deve-se levar em conta a nomenclatura e a descrição das funções 
e dos cargos, já que estes são criados por lei com as respectivas atribuições.  
 
Quanto ao registro de professores nos Conselhos Regionais, ver comentário (6) 
ao art. 7º desta lei.       
 
(2) Cada Conselho Regional exerce sua jurisdição sobre um estado da 
federação.  
 
A infração a este artigo leva à sanção prevista no artigo 73, alínea “b”. 
_______________________________________________________________________ 
Art. 56. Aos profissionais registrados de acordo com esta lei será fornecida 
carteira profissional (1), conforme modelo adotado pelo Conselho Federal, 
contendo o número do registro, a natureza do título, especializações e todos 
os elementos necessários à sua identificação.   
 

                                                
174 Segundo Sérgio Pinto Martins (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 20 ed. São Paulo: Atlas, 
2004, pág. 99): “No Direito do Trabalho os fatos são muito mais importantes do que os documentos. [...] São 
privilegiados, portanto, os fatos, a realidade, sobre a forma ou a estrutura empregada.” 
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§ 1º A expedição da carteira a que se refere o presente artigo fica sujeita à 
taxa (2) que for arbitrada pelo Conselho Federal.  
 
§ 2º A carteira profissional, para os efeitos desta lei, substituirá o diploma, 
valerá como documento de identidade (3) e terá fé pública.  
 
§ 3º Para emissão da carteira profissional os Conselhos Regionais deverão 
exigir do interessado a prova de habilitação profissional (4) e de identidade, 
bem como outros elementos julgados convenientes, de acordo com 
instruções baixadas pelo Conselho Federal. (5) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) As carteiras profissionais são requeridas pelos interessados diretamente aos 
Creas, por ocasião do seu registro. O modelo da carteira é instituído pelo Confea, 
responsável por sua emissão.   
 
(2) Anualmente, o Confea publica Resolução que define os valores das taxas 
(melhor seria dizer emolumentos) a serem aplicadas pelos Conselhos Regionais, 
incluindo a de expedição da carteira profissional.    
 
(3) Art. 1º da Lei 6.206, de 07.05.1975175.  
 
(4) Diploma expedido por universidade, faculdade ou escola oficial, devidamente 
registrado na repartição competente. Entretanto, é possível a obtenção de registro 
nos Conselhos Regionais, em situações excepcionais e devidamente justificadas, 
mediante apresentação pelo interessado de certidão fornecida pela escola ou 
faculdade atestando a conclusão do curso.  
 
Em muitos casos a expedição do diploma demora um tempo por demais 
excessivo, não podendo ser empecilho ao exercício profissional (TRF2, Ap. em 
MS 2006.50.01.000480-2, julg. 01.08.2007, Juíza Regina Coeli Medeiros de 
Carvalho; TRF2, remessa ex officio n.º 2005.50.01.001428-1, DJ 05.03.2007, Dês. 
Antônio Cruz Neto).  
 
(5) Resolução 494, de 2006 (alterada a redação dos artigos 3º e 13 pela Resolução nº 
504, de 14 de dezembro de 2007; revogadas as disposições em contrário, pela Resolução 
519 de 13 de outubro de 2010).  
 
_________________________________________________________________ 
Art. 57. Os diplomados por escolas ou faculdades de engenharia ou 
agronomia, oficiais ou reconhecidas, cujos diplomas não tenham sido 
registrados, mas estejam em processamento na repartição federal 
competente, poderão exercer as respectivas profissões mediante registro 
provisório no Conselho Regional.  
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
                                                
175 Art. 1º. É válida em todo o Território Nacional como prova de identidade, para qualquer efeito, a carteira 
emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional. 
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Este artigo foi regulamentado pela Resolução 1.007, de 2003176. O interessado 
que tiver concluído o curso, mas seu diploma ainda esteja em processamento no 
órgão competente do Sistema de Ensino, poderá instruir o seu pedido de registro 
com certidão de conclusão e aprovação, emitida pela universidade, faculdade 
ou escola na qual tenha concluído o curso (art. 6º da Resolução 1.007). 
 
_________________________________________________________________ 
Art. 58. Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer 
Conselho Regional, exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a 
visar, nela, o seu registro.  
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
O visto tem por finalidade permitir que um Crea exerça sua fiscalização sobre 
profissionais, firmas ou organizações registrados em outros Conselhos Regionais 
e que venham a desenvolver atividades na sua própria jurisdição. O visto para 
pessoas jurídicas é um procedimento regulamentado pela Resolução 413/97 do 
Confea, ao passo que o visto para pessoas físicas é tratado pela Resolução 
1007/03, com nova redação dos arts. 11, 15 e 19 dada pela Resolução nº 1.016, 
de 25 de agosto de 2006, publicada no D.O.U de 4 de setembro de 2006 - Seção 
1 - págs. 116 a 118. Revogados os arts. 23, 24, 25, 28 e 52 e os anexos II e III 
pela Resolução 1.059, de 28 de outubro de 2014. 
 
A concessão de visto pressupõe a regularidade da pessoa física ou jurídica no seu 
Crea de origem e, no caso de visto para profissionais, independe da comprovação, 
a priori, do exercício efetivo de qualquer atividade. O Crea não pode condicionar a 
concessão do visto da pessoa física à apresentação de contrato de execução de 
obra ou serviço, o que seria uma contradição. Sem o visto, o profissional não pode 
legalmente contratar; portanto, não se pode exigir o contrato como condicionante 
do visto.   
 
Com relação ao visto para pessoa jurídica, valem as mesmas considerações retro 
expendidas. Mas o Crea poderá exigir comprovação de que a atividade a ser 
executada não excederá de 180 dias177. Para obras ou serviços que vão além 
desse prazo, a empresa deve requerer seu registro.  
 
Por uma questão meramente administrativa, os Creas condicionam a concessão 
de visto ao profissional vinculado a empresa ou entidade à anotação de ART de 
cargo ou função na jurisdição onde o visto é requerido. Essa exigência é 
despicienda, já que o profissional, possuindo vínculo de natureza contratual ou 
estatutária com a sede da sua empresa ou entidade, em tese já anotou a devida 
ART de cargo e função, atendendo ao disposto no art. 1º da lei 6.496/77178. Não 

                                                
176 Nova redação dos arts. 11, 15 e 19 dada pela Resolução nº 1.016, de 25 de agosto de 2006. Publicada no 
D.O.U de 4 de setembro de 2006 - Seção 1 - Pág. 116 a 118. Revogados os arts. 23, 24, 25, 28 e 52 e os 
anexos II e III pela Resolução 1.059, de 28 de outubro de 2014. 
177 Resolução 413/97 
178 “Art. 1º. Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 
profissionais referentes à Engenharia, Arquitetura e Agronomia fica sujeito à anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART”. 
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se poderia exigir mais de uma ART de cargo ou função para o mesmo vínculo 
(contrato de prestação de serviços ou estatuto).  
 
Entretanto, caso o profissional passe a integrar o quadro técnico da filial da 
empresa ou organização em outra jurisdição, deverá ser exigida a anotação da 
respectiva ART de cargo ou função, desde que a filial da empresa ou organização 
também possua registro ou visto no Crea.            
  
_________________________________________________________________ 

CAPÍTULO II  
Do registro de firmas e entidades  

 
Art. 59. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e 
empresas em geral, (1) que se organizem para executar obras ou serviços 
relacionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas 
atividades (2) depois de promoverem o competente registro (3) nos 
Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico. 
(4)  
 
§ 1º O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, 
cooperativas e empresas em geral só será concedido se sua denominação 
(5) for realmente condizente com sua finalidade e qualificação de seus 
componentes. (6) 
 
§ 2º As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista 
que tenham atividade na engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se 
utilizem dos trabalhos de profissionais dessas categorias, são obrigadas, 
sem quaisquer ônus, a fornecer aos Conselhos Regionais todos os 
elementos necessários à verificação e fiscalização da presente lei. (7)  
 
§ 3º O Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, (8) os requisitos que 
as firmas ou demais organizações previstas neste artigo deverão preencher 
para o seu registro.  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) O caput do artigo faz menção a firmas, sociedades, associações179, 
companhias, cooperativas e empresas, mas não a órgãos e entidades 
públicos, sindicatos, organizações180 e consórcios181. Portanto, estes não se 
sujeitam ao registro nos Conselhos Regionais, apenas ao cadastro (ou registro 
em sentido estrito) dos seus setores ou seções técnicas que prestem algum tipo 
                                                
179 As associações podem ser privadas ou públicas; estas, de conformidade com a Lei 11.105/2005, 
decorrentes de consórcios entre União, Estados-membros, Distrito Federal ou Municípios, tendo 
personalidade jurídica de direito público. Gozam da mesma natureza das autarquias, estando inseridas no art. 
41, inciso IV, do Código Civil. Se desenvolverem atividades nas áreas da engenharia e da agronomia, 
sujeitam-se a registro no Crea.   
180 Por exemplo, as OSCIP – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Lei 9.790, de 23.03.1999. 
181 Consórcio, neste caso, é a reunião de duas ou mais pessoas jurídicas para a consecução de um fim comum, 
sem, entretanto, formar um ente personalizado. Cada consorciado mantém sua própria personalidade jurídica 
e independência gerencial. Os consorciados se obrigam por meio de instrumento particular ou público, neste 
caso registrado em cartório de títulos e documentos.   
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de serviço nas áreas da engenharia e da agronomia (art. 1º, § 3º, da Resolução 
336, de 1989 e art. 1º da Resolução 444, de 2000 (alterada pela Resolução 1.025, 
de 2009), que tratam do cadastro de entidades públicas, organizações e 
consórcios nos Conselhos Regionais).  
 
O TCU já decidiu que “[...] somente se exija o arquivamento do instrumento de 
constituição do consórcio no CREA, como determina a Resolução CONFEA n.º 
444/2000, se as participantes forem empresas de engenharia.” (Acórdão 
1.529/2006, Plenário, relator Ministro Augusto Nardes).   
 
Quando empresas participam de licitações públicas, nos moldes do art. 33 da lei 
8.666/93, precisam apresentar a comprovação de aptidão para o desempenho de 
atividade compatível e pertinente com o objeto do edital, na forma do art. 30, II, da 
mesma lei. Essa aptidão é comprovada por meio de atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado (§ 1º do art. 30), devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, que, no caso, são os Creas.  
 
Em função da importância de que se revestem os atestados para fins de 
participação em licitações públicas, oportuno neste momento tecer alguns 
comentários sobre a matéria. 
 
Atestado, segundo De Plácido e Silva182, nada mais é que um “[...] documento em 
que se fez atestação, isto é, em que se afirma a veracidade de certo fato ou 
existência de ato que se consumou”. Portanto, não se trata de um documento 
técnico, mas de mera afirmação de um fato, que pode ser feita por qualquer 
pessoa idônea e capaz.  
 
Para fins de participação em licitações públicas, os licitantes devem apresentar 
documentos relativamente a sua aptidão183 ou qualificação técnica para 
desempenho de determinada atividade (art. 30 da LL). Os atestados servem 
exatamente para isso (como se deduz da leitura do § 1º do mesmo artigo).  
 
Originalmente, esse parágrafo trazia a previsão de dois tipos de capacitação: a) 
técnico-profissional (inciso I); e b) técnico-operacional (inciso II). Este último 
inciso acabou vetado pelo presidente da república. Isso não significou, contudo, o 
desaparecimento, no direito brasileiro, da assim chamada comprovação de 
capacidade técnico-operacional.    
 
Segundo abalizada doutrina184, a exigência de prévia experiência empresarial para 
executar serviços e obras de engenharia está em consonância com o Direito, em 
especial com o texto constitucional, pois privilegia o Princípio da Supremacia do 
Interesse Público. A não exigência, pela Administração, de experiência anterior 
das pessoas jurídicas que com ela licitam colocaria em risco a execução dos 
objetos contratuais, e, por conseguinte, afetaria o interesse público.  
                                                
182 Obra citada 
183 A aptidão de que trata a lei de licitações possui natureza é eminentemente operacional. A aptidão 
profissional pertence aos profissionais integrantes do quadro da empresa e é atestada por meio de Certidões 
de Acervo Técnico emitidas pelos Creas.     
184 Veja-se, entre outros, Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. São Paulo: Dialética, 2008, pág. 413) 
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Não tem sido outra a orientação jurisprudencial, em especial a do TCU, que tem 
acatado como legal a exigência de comprovação de capacidade técnico- 
operacional pelas pessoas jurídicas que licitam com a Administração (Decisão 
432/1996; Decisão 217/1997; Decisão 285/2000, Plenário; Acórdão 32/2003, 1ª 
Câmara; Acórdão 1.524/2006, Plenário; Acórdão 1.331/2006, Plenário).  
 
O STJ também já decidiu inúmeras vezes no mesmo sentido (entre tantos, REsp 
155.861-SP, DJ 08.03.99, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros).  
 
A Resolução 1.025, de 2009, trata do registro dos atestados nos Creas para fins 
de emissão de Certidão de Acervo Técnico – CAT. O parágrafo único do art. 57 
traz a definição de atestado185. Já o art. 58 inovou com relação ao disposto na 
revogada Resolução 425, de 1998, ao exigir que o atestado seja assinado 
exclusivamente por “[...] profissional que possua habilitação nas profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.” Não se houve bem o Confea ao inserir 
essa exigência no citado ato normativo. 
 
Emissão de atestado não é atividade típica de profissionais com registro nos 
Creas, como se depreende das leituras dos art. 7º e 14 da lei 5.194/66. Como já 
mencionado anteriormente, um atestado apenas afirma um fato, sem produzir uma 
análise técnica. Para esta finalidade existem os laudos, as perícias, os pareceres 
e as vistorias, estas sim, atividades eminentemente técnicas cuja prerrogativa é de 
profissionais legalmente habilitados.  
 
Não há nas leis 5.194/66 ou 8.666/93 normas que definam atestados como sendo 
documentos de emissão exclusiva por profissionais com registro nos Creas. Na 
verdade, o profissional contratado para executar a obra ou serviço tem a 
responsabilidade de quantificar de forma correta os trabalhos executados, 
discriminando-os na respectiva ART. Esses dados serão posteriormente 
reproduzidos na forma de um atestado emitido pelo contratante.  
 
Nas empresas e entes públicos, a competência para a prática de determinados 
atos é fixada por lei ou por regulamentos, não podendo, na maioria das vezes, ser 
delegada. Nesses casos, quem deve assinar os atestados de conclusão de obras 
ou serviços é a pessoa a quem foi delegada a competência, que nem sempre será 
um profissional do Sistema Confea/Crea. 
 
Muitas pessoas jurídicas não dispõem de profissionais habilitados para assinar o 
atestado técnico. Nesse caso, teriam de contratar um profissional somente para 
esta finalidade. Questiona-se como que um terceiro, que não participou nem 
acompanhou a execução da obra de engenharia, por vezes complexa e com 
estruturas não aparentes, poderia atestar sua execução, com todos os 
quantitativos de materiais empregados e os serviços realizados. Evidente que isso 
não é possível de ser feito sem que se realize uma verdadeira perícia na obra, 
sabe-se lá a que custo.  
                                                
185 “O atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de 
direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos 
qualitativos e quantitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as 
atividades técnicas executadas”.  
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Além disso, se a emissão do atestado por um terceiro implicar em custos 
adicionais para a pessoa contratante, seja natural ou jurídica, esta simplesmente 
poderá se recusar a emiti-lo, prejudicando o profissional que executou a obra ou o 
serviço.  
 
Pior ainda: essa exigência poderá levar a conflitos éticos (arts. 9º, III, “d”; 10, II, 
“b”, III, “c” e IV, “d” do Código de Ética Profissional). Caso o contratante não queira 
– é um direito seu – pagar a outro profissional para emitir o atestado ao seu 
contratado, este é quem deverá arcar com a despesa. Como o profissional 
executor não contrataria alguém que fosse detratá-lo perante o cliente, torna-se 
óbvio que essa “atestação” seria feita “sob medida”, desviando-se da finalidade 
pretendida pelo art. 58 da Resolução 1.025.    
 
A exigência contida no art. 58 da citada resolução é muito genérica, pois menciona 
“profissional que possua qualificação nas profissões abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea”. Daí se depreende que qualquer profissional registrado no Crea 
pode assinar um atestado de conclusão de obra ou serviço, o que é irrazoável e 
ilógico. 
 
Assim, teríamos que um geógrafo poderia assinar um atestado de uma obra civil, 
e um agrônomo, de uma rede de distribuição de energia elétrica, já que ambos 
possuem qualificação em profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. Como 
o Confea transformou o atestado em documento técnico, sua emissão pelo 
profissional está sujeita à anotação de ART. Mas um geógrafo ou um agrônomo 
não pode anotar ART de obra civil ou de rede de energia elétrica, pois incorreria 
em exercício ilegal da profissão. Essa situação, com certeza, não foi analisada 
com o devido cuidado pelo Confea. 
 
Por fim, ressalte-se que os atestados emitidos pelas pessoas de direito público ou 
privado, depois de registrados nos Creas, são utilizados nas licitações públicas, 
atendendo tanto aos interesses da Administração Pública quanto da sociedade, de 
ampliar o leque possível de licitantes a fim de que se obtenham as melhores 
condições técnicas e de preço em cada certame. O art. 58 da Resolução 1.025, de 
2009, ao criar mais dificuldades à concretização do direito dos profissionais de 
obterem seus acervos técnicos, vai de encontro ao interesse público e à finalidade 
da Lei 8.666/93 (ver também o comentário (2) ao artigo 14 desta lei).  
 
Consórcios também podem participar de licitações, na forma do art. 33 da lei 
8.666/93. O inciso III desse artigo admite, para fins de qualificação técnica, o 
somatório dos quantitativos de cada consorciado186.  
 
Consórcios não possuem personalidade jurídica própria, daí porque a lei de 
licitações exige que o instrumento de formalização discrimine os encargos e as 
responsabilidades de cada empresa consorciada, sendo que uma delas, 

                                                
186 A lei não menciona quais são estes quantitativos, mas pode-se supor que sejam todos aqueles que possam 
ser apresentados individualmente pelas empresas e que constem de seus atestados de capacidade técnico-
operacional, bem como dos acervos técnicos dos seus profissionais.   
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necessariamente, deverá ser indicada como líder do consórcio (inciso II do art. 33 
da lei 8.666/93).  
 
Os consórcios podem ser homogêneos ou heterogêneos. Apesar de não existir 
esta classificação no direito brasileiro, como bem assinalou Marçal Justen Filho187, 
ela possui função didática. Consórcios homogêneos são aqueles formados por 
empresas de objeto social similar, enquanto os heterogêneos reúnem empresas 
de ramos ou segmentos de atividades distintos. A natureza do objeto a ser licitado 
é que vai determinar a correspondente natureza do consórcio que necessitará ser 
formado.  
 
No direito administrativo (que é um ramo do Direito Público), os consórcios que 
licitam com a Administração Pública assumem solidariedade por todos os atos 
praticados, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato (inciso V, 
art. 33 da lei 8.666/93). Isso ocorre porque o regime jurídico do direito 
administrativo é informado por princípios bem peculiares, entre eles o da 
supremacia do interesse público. Para dar mais garantias à Administração, é 
necessário que se solidarizem os consorciados, de modo a responderem na 
integralidade pelos danos que sua atuação eventualmente causar ao erário. No 
direito privado a solidariedade não se presume, originando-se da lei ou do 
contrato188. 
 
Entretanto, a responsabilidade técnica não pode ser solidarizada da mesma forma, 
in abstrato, pois depende, em última análise, das atribuições de cada um dos 
profissionais que compõem os quadros técnicos das empresas consorciadas. Se 
duas empresas de engenharia formam um consórcio heterogêneo, cada uma 
delas assume responsabilidade técnica pela parte da obra ou serviço que vier a 
executar, de conformidade com as atribuições profissionais dos integrantes do seu 
quadro permanente, não podendo responder tecnicamente pela parte que não 
executou. 
 
Quando a Administração Pública emite um atestado técnico para determinado 
consórcio189, deve discriminar as atividades que foram desenvolvidas por cada 
uma das empresas.  
 
É possível que duas ou mais empresas se consorciem apenas por motivos de 
ordem econômico-financeira, dispondo, cada uma delas, de capacidade técnico-
operacional e quadros técnicos que possam satisfazer o objeto contratual. Sendo 
assim, e estando isso bem definido no instrumento de constituição do consórcio, o 
atestado relativo à obra ou serviço poderá aproveitar integralmente a ambas as 

                                                
187 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12 ed. São Paulo: Dialética, 2008, pág. 
464 
188 Art. 278, § 1º, da lei n.º 6.404/76: “O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente 
se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem 
presunção de solidariedade”.  
189 Não faz sentido fornecer um atestado de capacidade técnico-operacional a um consórcio, ente 
despersonalizado de duração efêmera. Os atestados fornecidos a consórcios devem sempre mencionar quais 
foram as empresas executoras e suas parcelas de responsabilidade, para que, posteriormente, seus 
profissionais possam requerer e obter suas CATs – Certidões de Acervo Técnico.  
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empresas, bem como aos seus profissionais, desde que tenham assumido 
responsabilidades técnicas de forma solidária.    
 
As empresas poderão utilizar o atestado emitido em nome do consórcio em outras 
licitações190 das quais participem de forma individualizada, para comprovar sua 
capacidade técnico-operacional, já que foram elas efetivamente as executoras do 
objeto do atestado, apenas tendo-o feito sob a forma de consórcio, o qual, por não 
ter personalidade jurídica, não pode evidentemente possuir capacidade técnico-
operacional própria e permanente.  
 
A cessão de atestados de capacidade técnica é outra questão polêmica que os 
Creas têm de enfrentar com frequência. Existe ou não a possibilidade legal da 
cessão de atestados de capacidade técnica entre pessoas jurídicas?  
 
Antes de adentrar o tema, deve restar claro que a cessão de acervo técnico entre 
pessoas naturais é impossível. O acervo de um profissional representa uma 
experiência subjetiva inalienável, não sendo passível de cessão ou transferência a 
terceiros, extinguindo-se com a morte do seu detentor. O que o profissional pode 
fazer é colocar sua experiência – e, por consequencia, seu acervo técnico – a 
serviço de terceiros, por meio de contratos de prestação de serviços de natureza 
civil ou trabalhista.   
 
A transferência de acervo técnico entre pessoas jurídicas distintas, por ato 
negocial voluntário, oneroso ou não, também não se afigura juridicamente 
possível. A experiência de uma pessoa jurídica, ou seja, sua qualificação para 
desempenhar determinadas atividades, não é um bem jurídico com existência real, 
pois se trata de uma condição subjetiva da própria pessoa.  
 
Essa condição subjetiva apenas indica que o detentor de determinada capacidade 
técnico-operacional (que se refere a experiências passadas) possui um potencial 
de realizar atividades semelhantes no futuro. A cessão a outra pessoa dos 
documentos que formalizam essa capacidade técnica não é garantia de que a 
cessionária adquirirá a mesma condição subjetiva da cedente, pois isso implica 
fatores tanto subjetivos como objetivos (p. ex., quadro de pessoal, equipamentos, 
capacidade financeira e de gestão administrativa, logística operacional etc.).  
 
Contudo, entendemos ser admissível a transferência de acervos técnicos 
operacionais nos casos de cisão, fusão ou incorporação de empresas, mesmo 
que esse procedimento apresente algumas dificuldades que só podem ser 
avaliadas nos casos concretos.  
 
A Lei nº 6.404, de 1976, traz as definições do que sejam incorporação, fusão e 
cisão: 
 

                                                
190 “É vedada a inclusão de cláusula restritiva ao somatório de atestados de capacidade técnica de empresas 
consorciadas, nos casos em que a responsabilidade pela execução dos serviços contratados possa ser 
distribuída entre os membros do consórcio.” (TCU, Acórdão 1.890/2006,Plenário, relator Ministro Ubiratan 
Aguiar).  
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Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais 
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucederá em todos os 
direitos e obrigações. 
 
Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais 
sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os 
direitos e obrigações. 
 
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas 
do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse 
fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver 
versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial 
a versão.  

 
 
Vê-se claramente que nas hipóteses elencadas haverá sucessão de direitos e 
obrigações, com alteração nas estruturas societárias das empresas envolvidas, 
que passarão a constituir novas empresas, distintas das que havia antes das 
operações.   
 
Portanto, é admissível que, nessas hipóteses, possa ocorrer a transferência de 
atestados de capacidade técnica, desde que as condições objetivas e subjetivas 
da pessoa original tenham sido transferidas à nova pessoa jurídica. Seria o caso 
de uma empresa poder adquirir experiência de outra pela via da incorporação e da 
absorção de parte ou do todo da organização anterior.  
 
Mas não é sempre que isso será possível, como no caso em que a cisão, fusão ou 
incorporação possa produzir uma desnaturação da estrutura anterior, sem a 
transferência dos atributos subjetivos que caracterizavam a empresa original.  
 
De todo modo, a depender das circunstâncias do caso concreto, verifica-se a 
possibilidade jurídica de uma pessoa jurídica transferir a outra sua capacidade 
técnico-operacional, ou seja, sua experiência acumulada, por meio de cisão, fusão 
ou incorporação.  
 
O que é impossível juridicamente é uma empresa transferir a outra seus atestados 
de capacidade técnica, seja como objeto de negociação, seja como integralização 
ou aquisição de cotas de capital social. A experiência da pessoa jurídica não é um 
bem economicamente mensurável que possa ser negociado ou integrar seu 
capital social.   
 
Este também é o entendimento do Tribunal de Contas da União, expresso no 
acórdão nº 1528/2012.  
 
Há outras duas situações especiais que merecem análise mais detida. A primeira 
se refere ao registro da SCP - Sociedade em Conta de Participação, definida no 
art. 991 do Código Civil191. Apesar de regular, a SCP não é uma sociedade 
empresária. Trata-se de mero contrato de investimento pelo qual partes se reúnem 
                                                
191 “Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente 
pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os 
demais dos resultados correspondentes”. 
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para obter lucro com determinado tipo de negócio lícito. A SCP não tem 
personalidade jurídica, CNPJ, denominação nem registro em Junta Comercial. Os 
negócios são praticados pelo sócio ostensivo192, sendo os demais chamados de 
sócios ocultos ou investidores.  
 
Não vislumbramos possibilidade de registro ou cadastro de SCP nos Conselhos 
Regionais, somente o registro do sócio ostensivo, desde que este se constitua em 
sociedade ou firma com objetivos sociais relacionados às áreas de fiscalização do 
Sistema Confea/Crea. Há casos em que o sócio ostensivo da SCP é apenas um 
intermediário na captação e gestão dos recursos dos sócios ocultos, aplicando-os 
em negócios com terceiros. Nesse caso, o sócio ostensivo prescindirá de registro 
nos Conselhos Regionais.  
 
A segunda se refere à SPE – Sociedade de Propósito Específico, que surgiu no 
direito brasileiro com a Lei nº 11.079, de 30.12.2004, conhecida como lei das PPP 
– Parcerias Público - Privadas193. As SPE são estruturas que reúnem duas ou 
mais pessoas para a execução de objeto específico e determinado, pela 
constituição de uma nova sociedade com personalidade jurídica distinta da 
dos seus integrantes. Nas PPP, segundo Gabriel Luiz de Carvalho194, “[...] todos 
os riscos derivados do projeto, construção e operação ficarão, em regra, nas mãos 
do ente privado. Já os decorrentes da demanda e da álea serão repartidos”. O 
poder público é partícipe da sociedade assim constituída, sem deter a maioria do 
capital votante195.  
 
A SPE não poderá se constituir na forma de sociedade de economia mista nem 
em outra forma na qual o Poder Público detenha a maioria do capital com direito a 
voto; deve ser constituída na forma de sociedade empresária limitada ou 
anônima196, de capital fechado ou aberto197, de acordo com o disposto no § 2º do 
art. 9º da Lei 11.079/04. Seu registro nos Conselhos Regionais deve ser procedido 
sob as mesmas regras estabelecidas para os registros das demais sociedades 
empresárias, enquanto durar o contrato de concessão à SPE para implantar e 
gerir o objeto da PPP (art. 5º, I, 10, II, IV e VI da Lei 11.079/04).  
 

                                                
192 Que pode ser tanto sociedade comercial (empresária) ou firma individual (empresário). É o sócio ostensivo 
que assume, em nome individual e perante terceiros, a responsabilidade pelos negócios da SCP, obrigando-se 
sozinho (JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado, 4 ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, pág. 661). 
193 Segundo o art. 2º da Lei 11.079/04, “Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa”. Na concessão patrocinada, o parceiro público participa junto com 
os usuários do serviço na contraprestação pecuniária ao parceiro privado. Na concessão administrativa, a 
Administração é a usuária direta ou indireta dos serviços prestados pelo parceiro privado, pagando totalmente 
a este pelos serviços prestados. A constituição da SPE está prevista no art. 9º da Lei 11.079/04: “Art. 9º. 
Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico incumbida de 
implantar e gerir o objeto da parceria.” (grifamos).   
194 CARVALHO, Gabriel Luiz de. Sociedade de propósito específico, natureza e aplicação. Jus Navigandi. 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10756, consultado em 25/03/09.  
195 Art. 9º, § 4º da Lei 11.079/04. 
196 Conforme ensina Fábio Ulhoa Coelho (obra citada, pág. 111), “[...] a sociedade empresária pode ser 
conceituada como a pessoa jurídica de direito privado não estatal, que explora empresarialmente seu objeto 
social ou a forma de sociedade por ações”. Até se poderia cogitar da constituição de uma SPE sob outro 
regime societário, mas a hipótese é tão remota que nem vale a pena ser suscitada.  
197 Lei 6.404, de 15.12.1976 – Lei das Sociedades Anônimas. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10756
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(2) Caso iniciem suas atividades198 sem registro prévio nos Conselhos 
Regionais, mesmo estando regulares perante os órgãos públicos de registro 
mercantil ou societário, incidirão na infração do art. 6º, alínea “a” desta lei199.Por 
outro lado, a solicitação de baixa do registro deve vir acompanhada de 
comprovação ou declaração formal de que a pessoa jurídica não mais exerce 
atividades de engenharia e agronomia, pois a presunção é de que toda pessoa 
jurídica esteja em atividade enquanto perdurar sua inscrição nos órgãos 
competentes. Caso a pessoa jurídica deixe de pagar suas anuidades sem 
requerer formalmente o cancelamento do registro, este deverá ser cancelado após 
2 (dois) anos e os débitos inscritos em dívida ativa.200     
 
(3) O registro das pessoas jurídicas está regulamentado pelas Resoluções 336, 
de 1989, e 417, de 1998, se sujeita igualmente aos ditames da Lei 6.839, de 30 de 
outubro de 1980 (ver comentários ao art. 60).  
 
O empresário individual (art. 966 e seguintes do CC) também está sujeito ao 
registro no Crea, desde que sua atividade seja ligada à engenharia e/ou à 
agronomia. Não é necessário que o titular da empresa individual seja profissional 
com registro no Crea, desde que apresente responsável técnico legalmente 

                                                
198 Iniciar as atividades significa dar início às atividades materiais constitutivas do objeto social da empresa, 
como serviços, obras etc. Não basta apenas o registro documental nos órgãos competentes.  
199Administrativo – Apelação - Conselho profissional - registro da filial da empresa – Exercício de atividade – 
agronomia – não comprovação – sentença confirmada. 1- Não logrou a autora demonstrar que não 
exerce atividades que se sujeitam ao poder fiscalizador do CREA em sua sede social. 2. Pela análise do 
contrato social observa-se que a Apelante tem por atividade básica a agronomia. 3. As alegações de que já 
possuía registro no CREA/BA e lá exercia as atividades definidas no objeto social, não foram comprovadas, 
não carreando aos autos nenhum elemento comprobatório de sua inscrição no respectivo conselho regional 
(CREA/BA). 4. Apelação improvida (TRF2, Ap. Cível, 416008, Rel. Desembargador Federal LEOPOLDO 
MUYLAERT, 13/04/2009) 
200 Administrativo. CREA-SC. Atividade Básica. Ramo de Fundição de Ferros e Metais. Desnecessidade de 
registro perante o CREA-SC.. 
1. O art. 1.º da Lei nº 6.839/80 estabelece que a inscrição nas entidades fiscalizadoras orienta-se em razão da 
atividade básica ou em relação à profissão pela qual as empresas prestam serviços a terceiros. No caso, trata-
se de empresa que tem por atividade básica a Fundição de Ferros e Metais, o que torna inexigível o registro 
perante o CREA/SC. 
2. A empresa autora não postulou o cancelamento de sua inscrição, não informou ao Conselho que não mais 
exercia atividades que antes fazia obrigatório o seu registro e nem mesmo alterou seu contrato social ou 
respondeu as comunicações do Conselho que a informavam sobre as pendências. Nesse sentido, é válido o 
auto de infração nº 189587-0. 
3. Apelações improvidas. 
[...] Com efeito, uma vez que a empresa autora está registrada no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura do Estado de Santa Catarina desde o ano de 1989, sem nunca ter postulado o cancelamento de sua 
inscrição e sem jamais ter informado ao referido Conselho que não mais exercia atividades privativas da 
Engenharia e sem, nem mesmo, alterar seu contrato social ou responder as comunicações do Conselho que a 
informavam sobre as pendências, entendo ser válido o auto de infração nº 189587-0. 
(TRF4, Ap. Cível 5001525-52.2012.404.7213/SC, Rel. Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, j. 
16/10/2013) 
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habilitado201. O art. 11 da Resolução 336/89202 é ilegal, por contrariar o disposto 
no art. 60 da Lei 5.194/66203.  
 
A Lei 12.441, de 11 de julho de 2011, modificou os artigos 44, 980 e 1.033 do 
Código Civil para permitir a constituição de Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada (EIRELI), cujo capital social não poderá ser inferior a 
100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. Aplicam-se às EIRELIs, 
no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas, inclusive o 
registro em Conselhos Profissionais. Um leigo pode registrar uma EIRELI, assim 
como uma empresa individual de responsabilidade ilimitada, desde que apresente 
responsável técnico habilitado.  
 
Pessoa jurídica pode constituir EIRELI, pela dicção do art. 980-A do CC, o qual 
dispõe que “a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por 
uma única pessoa titular do capital social [...]”. Por pessoa pode-se entender tanto 
pessoa natural como pessoa jurídica, e, segundo o famoso brocardo jurídico, 
onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir (ubi lex non distinguit nec 
nos distinguere debemus). Essa é também a opinião do jurista Jorge Lobo204. 
 
Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta própria 
e que se legaliza como pequeno empreendedor. Para ser um microempreendedor 
individual é necessário observar as condições da LC nº 123/2006, alterada pela 
LC nº 128/2008. O MEI também pode ter um empregado que receba o salário 
mínimo ou o piso salarial da categoria. 
 
As atividades passíveis de serem enquadradas na categoria de MEI estão na 
Resolução 58/2009, atualizada pela Resolução 78/2010, do Comitê Gestor do 
Simples Nacional (CGSN), do Ministério da Fazenda, que regulamentou o capítulo 
da Lei Complementar nº 128/2008 que criou o Empreendedor Individual e suas 
atividades, figura jurídica que entrou em vigor no dia 1º de julho de 2009.  

O § 1º do art. 18-A da LC 123/2006 equiparou legalmente o MEI ao empresário 
individual de que trata o art. 966 do CC205. Desse modo, não vemos óbice ao 
registro no Crea do MEI, na forma do que seja aplicável ao empresário individual.    

                                                
201 O Confea já decidiu neste sentido. Por todas, a Decisão Plenária PL – 1.230/2007. 
202 “Art. 11. Somente ao profissional habilitado é facultado constituir-se em firma individual para a prestação 
de serviços profissionais ou execução de obras, desde que proceda ao registro no CREA, nos moldes desta 
Resolução”. 
203 Neste sentido: STJ, REsp 105071-6/SC, 2ª Turma, DJ 16.12.08, Min. Mauro Campbell Marques.  
204 LOBO, Jorge. Pessoa Jurídica Pode Constituir Empresa Individual. Revista Jurídica Consulex, ano 
XVI, N.º 362, pág. 56.  

205 Art. 18-A.  O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e 
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita 
bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. § 1o  Para os efeitos desta Lei Complementar, 
considera-se MEI o empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática 
prevista neste artigo.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art966
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O microempreendedor individual não necessariamente tem de ser profissional 
com registro no Crea, pois a LC 123/2006 autoriza a MEI a contratar no máximo 
um empregado, cuja remuneração não ultrapasse um salário mínimo mensal. 
Desse modo, se esse empregado for profissional habilitado e com registro no 
Crea, pode assumir a condição de Responsável Técnico pela MEI, por mais 
improvável que isso possa ser na pratica, em função da remuneração máxima 
estabelecida.  

A Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, alterou a LC 123/2006, 
dando a seguinte redação aos §§ 1º e 3º do art. 4º: 

Art. 4o  .......................................................................... 

§ 1o  O processo de abertura, registro, alteração e baixa da 
microempresa e empresa de pequeno porte, bem como qualquer 
exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite 
especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o 
empreendedor, observado o seguinte: 

§ 3o  Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam 
reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à 
abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, 
ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e 
aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo 
os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições 
relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de 
regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e 
de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. 

Desse modo, não é mais possível cobrar emolumentos e anuidades de eventuais 
MEIs que venham a se registrar no Crea ou demandar algum serviço, bem como 
cobrar taxas de ART caso venham a desenvolver alguma atividade nas áreas da 
engenharia e da agronomia. Contudo, no caso de o titular da MEI ser profissional 
registrado no Conselho e assumir a responsabilidade técnica pela pessoa jurídica, 
terá de comprovar sua regularidade, mediante pagamento da anuidade como 
pessoa física. Somente está dispensada do pagamento da anuidade e da taxa da 
ART a pessoa jurídica que assume a condição de MEI.     

Pela dicção do art. 2º da Resolução 417/98 do Confea, é obrigatório o registro no 
Conselho Regional das empresas e suas filiais cujas atividades correspondam 
aos itens relacionados naquele normativo. Não nos parece que isso seja 
necessário, já que a jurisdição do Crea é una e indivisível sobre determinado 
estado da federação. Exigir registro de filial de empresa dentro de um mesmo 
estado é incorrer em bitributação. O que se deve exigir é o cadastro da filial no 
Crea, bem como a apresentação de responsável técnico por suas atividades, caso 
isto seja absolutamente indispensável em função da localização da filial em 
relação à matriz. 
 
De acordo com o art. 969 do CC, o empresário que instituir filial ou sucursal em 
lugar sujeito à jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis deverá 
neste inscrevê-la, fazendo prova da inscrição original. Entretanto, pela dicção do 
parágrafo único do mesmo art. 969, se a empresa constituir filial na mesma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art4%C2%A71.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art4%C2%A73.


 

 

 

111 

jurisdição do Registro Público Mercantil da sua sede, bastará averbar neste sua 
constituição. O capital social da filial não precisa ser destacado do da matriz para 
fins de sua constituição, bem como não há necessidade de indicar o objeto social 
da filial, desde que idêntico ao da matriz.   
 
A legislação trabalhista somente considera a filial de uma empresa como unidade 
autônoma, para fins de recolhimento da contribuição sindical, se localizada fora da 
base territorial do respectivo sindicato (art. 581 da CLT).  
 
Desse modo, entendemos desnecessário o registro de filiais no Conselho 
Regional da jurisdição onde a empresa mantém sua sede. O registro de filiais em 
Conselhos de outras jurisdições se dará nas condições estabelecidas para as 
empresas em geral.  
 
Entretanto, se a matriz de uma empresa quiser registrar sua filial – ou filiais - no 
mesmo Crea onde possui sua sede, não vislumbramos óbice, desde que a filial 
atenda às condições para registro estipuladas em Resolução específica, sendo-lhe 
cobrada uma anuidade em função do capital social da matriz ou da parte do 
capital social que foi alocado para a respectiva filial, se este valor constar do 
documento constitutivo da filial arquivado na Junta Comercial.   
 
É possível ainda o registro de filial no Crea de um estado mesmo se sua matriz 
não tiver registro no Crea do estado no qual mantém sua sede. Para tanto, a filial 
deve encontrar-se regularmente registrada no Registro Público de Empresas 
Mercantis da jurisdição do Crea no qual pretenda obter registro (art. 969 do CC e 
lei 8.934, de 18.11.1994), cumprindo as exigências relativas à responsabilidade 
técnica. Nesse caso, o Crea no qual foi registrada a filial deverá informar ao Crea 
de origem (matriz da empresa) para apurar eventual infração ao artigo 6º, “a”, 
desta lei.    
 
É indispensável para o registro da pessoa jurídica a indicação de, no mínimo, um 
responsável técnico que seja sócio, empregado ou contratado, a teor do que 
dispõe o art. 8º, parágrafo único desta lei. Se ocorrer a saída do responsável 
técnico da empresa, por qualquer motivo, deverá ser indicado prontamente um 
novo profissional. Na ausência de responsável técnico a certidão de registro da 
pessoa jurídica perde sua validade206, independentemente da comunicação ao 
Crea. Nessa condição, a empresa não poderá praticar nenhum ato reservado aos 
profissionais de que trata esta lei, tampouco participar de licitações, de acordo 
com o que dispõe o art. 30, § 1º, I, da lei 8.666/93.        
 
(4) Todos os profissionais integrantes do quadro técnico da pessoa jurídica, que 
efetivamente desempenhem ou venham a desempenhar as atividades técnicas 
mencionadas nesta lei, devem ter registro nos Conselhos Regionais, mesmo 
aqueles que não tenham responsabilidade técnica pela pessoa jurídica perante o 
Crea. Ver também o comentário (7) ao art. 6º.  
 
Apesar de a Lei 4.950 – A/66 e o art. 82 da Lei 5.194/66 terem disposto sobre a 
fixação de pisos salariais (salário mínimo profissional) para os engenheiros, 

                                                
206 Resolução 336/89 do Confea, arts. 16, II e 17, V. 
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arquitetos e agrônomos, os Conselhos Regionais não podem condicionar o 
registro da pessoa jurídica à comprovação do pagamento do salário mínimo 
profissional aos seus servidores ou empregados, responsáveis técnicos ou não, 
por absoluta falta de previsão legal (TRF4, Edcl. na Apelação n.º 
2008.72.00.008281-2/SC, julg. 11.03.2009, rel. Des. Valdemar Capeletti).   
 
(5) As sociedades comerciais por cotas de participação limitada em comandita por 
ações, firmas individuais (FI) ou empresas individuais de responsabilidade limitada 
(EIRELI) podem operar sob firma ou denominação (art. 1.158, §s 1º e 2º, CC). 
Firma é o nome adotado pela sociedade para o exercício dos seus atos de 
comércio, devendo apô-lo em todos os atos jurídicos a ele referentes. 
Corresponde ao nome empresarial das pessoas naturais, seguidos das suas 
assinaturas.  
 
A denominação deve sempre designar o objeto social207 da sociedade e, 
segundo Fábio Ulhoa Coelho208, “[...] pode adotar por base nome civil ou qualquer 
outra expressão lingüística (que a doutrina costuma chamar de elemento 
fantasia)”. Para obrigar a sociedade empresária que funcione sob denominação, 
seu representante legal deve apor sua assinatura civil sobre o nome empresarial, 
escrito, impresso ou carimbado. Como exemplo de firma: Tício & Caio 
Engenharia Ltda.; de denominação: Dodecaedro Engenharia Ltda.  
 
Bem salienta Fábio Ulhoa Coelho209 que “[...] a firma, além de identidade do 
empresário, é também sua assinatura, ao passo que a denominação é 
exclusivamente elemento de identificação do exercente da atividade empresarial, 
                                                
207 Objeto social é a natureza das atividades econômicas que serão desenvolvidas pela sociedade. Essas 
atividades econômicas são exercidas sob o fundamento constitucional da livre iniciativa (CF/88, art. 1º, inciso 
IV). Segundo Fábio Ulhoa Coelho (COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. São Paulo: 
Saraiva, 2008, pág. 135), “[...] a atividade explorada economicamente pela sociedade deverá ser declarada no 
contrato social de forma precisa e detalhada.” Apesar de não vigorar no nosso direito positivo o “princípio da 
especialidade” da pessoa jurídica (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações. 12ª ed., 
Dialética, pág. 388), de tal modo que o contrato social não define “poderes” para a pessoa jurídica praticar 
somente os atos que constam do seu objeto social, a definição das atividades que a empresa pretende 
desenvolver visa a resguardar interesses de terceiros, tendo em vista que os sócios ou administradores 
respondem por atos praticados com abuso de poder, em desconformidade com os objetivos da empresa (atos 
ultra vires societatis, arts. 1.015, parágrafo único, III e 1.016 do Código Civil). Como ensina Marçal Justen 
Filho, “[...] se uma pessoa jurídica apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa 
atividade, a ausência de previsão dessa mesma atividade em seu objeto social não poderia ser empecilho a sua 
habilitação [em licitações].” Se, como exemplo, dois engenheiros se reunirem para constituir uma sociedade 
empresária, poderão incluir no seu objeto social todas as atividades ligadas à engenharia de modo geral, como 
prestação de serviços, execução de obras e instalação de equipamentos. Os Conselhos Regionais concederão o 
registro da sociedade para as atividades descritas no objeto social que coincidam com as habilitações 
profissionais dos seus responsáveis técnicos. Entretanto, é difícil para a empresa, no ato de sua constituição, 
promover a descrição exaustiva de todas as atividades que pretende desenvolver. Daí que a Resolução 336/89 
do Confea, em seu art. 1º, classificou as empresas em três grandes grupos, em função da tipicidade de suas 
atividades. O que se deve buscar no ato do deferimento do registro é o enquadramento genérico da empresa 
em um ou mais desses grupos. Vindo a empresa a contratar profissionais de outras especialidades, poderá 
requerer ao CREA a revisão do seu registro e a conseqüente liberação da prática de novas atividades, 
enquadradas de modo genérico em um dos três grupos e compatíveis com as habilitações dos profissionais 
recém-integrados ao seu quadro técnico. Não vislumbramos a necessidade de a empresa alterar seu contrato 
social para incluir novas atividades análogas ou complementares às já constantes do seu objeto e enquadradas 
em um dos grupos genéricos da Resolução 338/89.         
208 Obra citada, pág. 73 
209 Obra citada, pág. 74 
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não prestando a outra função”. A sociedade anônima somente opera sob 
denominação, que deve ser designativa do seu objeto social (CC, art. 1.160).  
 
(6) A denominação de uma sociedade empresária deve sempre designar o objeto 
da empresa, podendo adotar por base os nomes civis dos sócios (p.ex., Tício & 
Caio Engenharia Ltda.). Mas se Tício e Caio não forem profissionais do Sistema 
Confea/Crea e constituírem sociedade empresária utilizando denominação 
reservada aos profissionais da engenharia e da agronomia, como no exemplo, o 
Conselho Regional deverá negar o registro com base nos arts. 5º e 59, § 1º desta 
lei.         
 
(7) As entidades e órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, pertencentes aos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem 
como as empresas estatais e de economia mista, devem fornecer aos Conselhos 
Regionais, sem ônus, a relação de todos os seus servidores e empregados que 
desempenhem atividades ligadas à engenharia e à agronomia, além de outras 
informações que não estejam sujeitas ao sigilo. A Administração Pública, aqui 
tomada em sentido amplo, por meio de seus agentes, em virtude dos princípios 
constitucionais da moralidade e da legalidade (CF/88, art. 37, caput), não pode 
se escusar de cumprir as leis vigentes no País.  
 
Os Conselhos Regionais podem exercer, administrativa ou judicialmente, o direito 
de obter de todas as pessoas relacionadas no § 2 º deste artigo as informações de 
que necessitem para o fiel cumprimento desta lei. O agente público que se negar a 
prestar as informações, depois de requerido a fazê-lo, deverá ser representado ao 
seu superior hierárquico, ao Tribunal de Contas e/ou ao Ministério Público, 
podendo sofrer, além de sanções administrativas, responsabilização por 
improbidade administrativa (Lei 8.429, de 02.06.92, art. 11, II).     
 
(8) Resoluções 336, de 1989, e 444, de 2000 (alterada pela Resolução 1.025, de 
2009). 
 
A infração a este artigo leva à sanção prevista no artigo 73, alínea “c”. 
 
_________________________________________________________________ 
Art. 60. Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada 
no artigo anterior (1) tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da 
engenharia e agronomia, na forma estabelecida nesta lei, é obrigada a 
requerer o seu registro (2) e a anotação dos profissionais, legalmente 
habilitados, delas encarregados.  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) O objetivo deste artigo é o de abranger, por exemplo, sociedades comerciais 
ou mercantis que, para o correto desenvolvimento de suas atividades, necessitem 
criar seções, setores ou departamentos executores de atividades de engenharia 
e agronomia. Assim, um Shopping Center que possua uma seção técnica 
responsável por sua manutenção predial (que inclui todos os equipamentos 
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elétricos, eletrônicos, mecânicos, hidráulicos), deve cadastrá-la210 no Conselho 
Regional, indicando o profissional – ou profissionais – responsável técnico pelas 
atividades (ver Resoluções 336, de 27.10.1989 e 417, de 27.03.1998, do Confea).    
 
(2) Na verdade, trata-se apenas do cadastro (sem ônus) da seção ou setor 
técnico no Crea, e não do registro da sociedade cujo objetivo social não seja a 
prestação a terceiros de serviços de engenharia ou agronomia.  
 
A lei 6.839/80 veio dissipar as dúvidas até então suscitadas na interpretação 
desse artigo, ao dispor no seu art. 1º: 
 

Art. 1º. O registro de empresas e a anotação dos profissionais 
legalmente habilitados delas encarregados serão obrigatórios nas 
entidades competentes para a fiscalização do exercício das 
profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela 
pela qual prestem serviços a terceiros.   
 

A norma veio deixar claro que somente as empresas ou os seus respectivos 
departamentos e seções que tenham por atividade básica a prestação de 
serviços profissionais de engenharia e agronomia estão sujeitos ao registro nos 
Conselhos de Fiscalização Profissional.  
 
Atividades básicas são aquelas que constam: a) do objeto do contrato social ou 
do estatuto da sociedade empresária; e/ou b) da classificação constante do 
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal constante do CNPJ - 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido pela Receita Federal. São as 
atividades fins que a sociedade presta a terceiros com o objetivo de auferir lucros, 
mediante contratos. Se, por exemplo, uma empresa comercial do ramo de compra 
e venda de veículos contrata a construção de sua sede com terceiros ou a executa 
por sua própria conta mediante concurso temporário de profissional habilitado, 
essa é uma atividade meio que não a obriga ao registro no Crea.  
 
O Supremo Tribunal Federal, em 25.06.85, ao analisar o RE N.º 105.052-7, 
decidiu pela legalidade e constitucionalidade da lei 6.839/80, do qual se transcreve 
o seguinte trecho do voto do relator, Ministro Oscar Corrêa: 
 

Em nosso entender, em nada a lei 6.839/80 desfigurou a 
obrigatoriedade da Lei 5.194/66: ratificou-a.  
E isto, especialmente, se explica em País como o nosso, de ainda 
incipiente consciência da importância da regularidade no 
desempenho das profissões técnicas, exigindo, assim, desdobrado 
esforço no sentido da fiscalização do seu exercício.  
Por isto, acolhemos a tese vencedora no RE n.º 94.024, em 
desfavor da que, com a habitual lucidez sustentou o eminente 
Ministro Rafael Mayer. Em outras circunstâncias, não lhe 
negaríamos nosso apoio. Mas num País onde a preocupação do 
ganho fácil – ainda que à custa de sacrifícios de elementares 
normas de segurança e eficiência – se faz prevalente, há que 
admitir a atuação dos órgãos fiscalizadores, para que a polícia do 

                                                
210 O Confea usa a expressão registrar ao invés de cadastrar (art. 1º, § 3º da Resolução 336/89).  



 

 

 

115 

exercício profissional possa assegurar desempenho mais 
eficiente e seguro das atividades. 

    
A infração a este artigo leva à sanção prevista no artigo 73, alínea “c”. 
 
_________________________________________________________________ 
Art. 61. Quando os serviços (1) forem executados em lugares distantes (2) da 
sede da entidade, deverá esta manter, junto a cada um dos serviços, um 
profissional devidamente habilitado naquela jurisdição (3).  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Serviço, nesse caso, é conceito amplo, já que a teleologia da lei indica que a 
intenção deste artigo foi disciplinar a execução de obras de engenharia. Mas 
todas as atividades que exijam a presença física do profissional se enquadram 
neste artigo, por exemplo, o rol do artigo 6º da Lei de Licitações211. Com relação 
aos projetos, laudos e pareceres, estes podem ser elaborados no local onde o 
profissional mantem sua sede ou residência.  
 
(2) Lugar distante é conceito juridicamente indeterminado. Mas a parte final do 
caput parece não deixar dúvidas de que esse “local distante” deve estar situado 
obrigatoriamente em outro estado da federação (ver comentário seguinte). 
 
(3) O artigo fala em jurisdição, que, para os fins desta lei, é a região subordinada 
à fiscalização de um Conselho Regional. Portanto, não existe lugar distante que se 
situe dentro da jurisdição do mesmo Crea, somente na de outro. Isso acaba 
criando situações paradoxais. Uma empresa não precisa manter um profissional 
junto a um serviço distante se este for executado dentro da jurisdição do Crea 
onde ela mantém sua sede. Por outro lado, deve designar um profissional para 
acompanhar um serviço próximo, mas situado em outro estado da federação.  
 
Com o rápido progresso das tecnologias de transporte de pessoas e de 
informações verificado desde a publicação desta lei, a norma inserta no artigo em 
comento perdeu de certa forma sua importância. Hoje os profissionais podem se 
comunicar e se deslocar rapidamente entre pontos dos estados e do país, sendo 
capazes de controlar e supervisionar diversos tipos de trabalhos técnicos em 
localidades fora do seu domicílio ou da sede da sua empresa.  
 
Além disso, inúmeras atividades de engenharia podem ser fiscalizadas e 
controladas a distância, por meio de sistemas de controle e monitoração remotos, 
como no caso das plataformas de petróleo em alto-mar. Os engenheiros que 
controlam a produção, fiscalizam a integridade da plataforma e mantém o correto 
funcionamento dos equipamentos encontram-se, às vezes, a dezenas ou centenas 
de quilômetros do local da exploração.  
 

                                                
211 “Art. 6º. Para os fins desta lei, consideram-se: [...] II – serviço – toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.” (grifamos).   
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O mesmo ocorre no controle e operação dos sistemas elétricos (geração, 
transmissão e distribuição de energia), de telecomunicações e de transporte 
ferroviário, só para citar alguns.    
 
O Direito não pode virar as costas para as novas realidades fáticas que surgem a 
cada momento. Há necessidade de adaptação da interpretação das leis à 
dinâmica dos acontecimentos sociais (analogia com o princípio contratual rebus 
sic stantibus212). O apego excessivo à letra de lei, sem a compreensão da 
realidade do momento em que foi editada, não encontra mais ressonância na 
moderna hermenêutica213. Como nos ensina José Afonso da Silva214:   
 

Pode-se sempre captar o sentido das normas jurídicas em 
qualquer contexto, apenas com a observação de que a mesma 
norma ou o mesmo texto normativo tem sentidos ou significados 
diferentes quando situados em contextos diferentes. Isso se 
percebe até mesmo em contextos lingüísticos diversos. Seja como 
for, o certo é que para melhor compreender isso é necessário 
aprofundar o conceito de “contexto”. 
 

Glauco Barreira Magalhães Filho também entende que a interpretação da norma 
jurídica não pode se petrificar no tempo, devendo-se amoldar às novas situações 
fáticas que surgem com a evolução da sociedade. Ensina aquele autor: 
 

Isso não significa que só interessa ao Direito o sentido inicialmente 
objetivado pelo legislador, pois os seus conhecimentos fáticos, 
sendo limitados pela sua capacidade cognitiva existente à época 
em que a norma foi elaborada, não podem vincular no caso e 
estarem desatualizados. O que vincula é o juízo de valor 
pressuposto na norma.215     
 

O grande jurista uruguaio Eduardo Couture, ao estudar os meios de prova, já 
afirmara que os juizes não deveriam fechar os olhos às novas formas de 
observação que a ciência punha a sua disposição: “O progresso do direito deve 
manter-se em natural paralelismo com o progresso da ciência; negá-lo significaria 
negar os fins da ciência e os fins do direito.”216    

 
O entendimento do que seja “lugar distante” deve se amoldar a cada caso 
concreto, a ser objetivamente analisado pelos Conselhos Regionais em face das 
tecnologias de transporte e comunicação atualmente existentes, avaliando se há 
ou não necessidade de uma empresa manter profissional habilitado em todas as 

                                                
212 Enquanto permanecer o mesmo estado da coisa. 
213 Russomano (obra citada, pág. 199) assim se manifestou sobre a interpretação das leis no tempo: “[...] Na 
interpretação das leis (dentro do princípio teleológico, cada vez mais acentuadamente predominante), a pedra 
de toque é o fim social visado pelo legislador no momento em que elaborou a norma ou – em virtude da 
rápida evolução dos fatos sociais – visado pelo juiz em função daquilo que, segundo a vontade presuntiva do 
legislador, ele “quereria” no momento da aplicação da lei.”  
214 Obra citada, pág. 17 
215 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica Jurídica Clássica. 3 ed. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2009, pág. 16 
 
216 COUTURE, Eduardo. Fundamentos do Direito Processual Civil. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2008, pág. 130 
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jurisdições onde execute obras ou serviços, ainda mais quando estes forem de 
pouca complexidade e/ou de natureza transitória.   
_________________________________________________________________ 
Art. 62. Os membros dos Conselhos Regionais só poderão ser eleitos (1) 
pelas entidades de classe que estiverem previamente registradas (2) no 
Conselho em cuja jurisdição tenham sede.  
 
§ 1º Para obterem registro, as entidades referidas neste artigo deverão estar 
legalizadas, ter objetivo definido permanente, contar no mínimo trinta 
associados engenheiros ou engenheiros-agrônomos e satisfazer as 
exigências que forem estabelecidas pelo Conselho Regional. (3) 
 
§ 2º Quando a entidade reunir associados engenheiros, arquitetos (4) e 
engenheiros-agrônomos, em conjunto, o limite mínimo referido no parágrafo 
anterior deverá ser de sessenta. (5) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Os representantes são eleitos pelas entidades de classe segundo a forma 
determinada nos seus estatutos, após o que são indicados para representá-las 
junto aos Conselhos Regionais. Os conselheiros são mandatários das entidades 
de classe.  
 
(2) Resolução 1.018, de 08.12.2006, do Confea, regulamentada pela Decisão 
Normativa DN 0091, de 24/4/2012.    
 
(3) Esse parágrafo trata do registro das entidades uniprofissionais que 
congregam apenas engenheiros, agrônomos ou profissionais das demais 
modalidades de nível superior com registro nos Conselhos Regionais. O espírito 
da lei era o de proporcionar representatividade efetiva às entidades associativas 
no âmbito dos Creas, com um número de associados que evidenciasse parcela 
significativa do universo de profissionais de determinada região.  
 
O tempo fez com que esse princípio fortalecedor fosse mitigado e desvirtuado. 
Atualmente, o número mínimo de associados previsto em lei é facilmente obtido, o 
que tem levado a uma proliferação de entidades associativas de existência 
meramente formal. Esse fator, somado ao disposto no artigo 37, “b”, fez crescer 
desmesuradamente o número de membros dos Conselhos Regionais, 
ocasionando problemas materiais e operacionais de toda sorte, além do aumento 
dos gastos financeiros envolvidos. 
 
(4) Entendemos que, com o advento da Lei 12.378/10 que criou o CAU/BR e os 
CAUs estaduais e do Distrito Federal, as entidades de classe que possuam 
arquitetos em seus quadros sociais não podem mais obter ou manter seu registro 
nos Creas.  
 
As entidades que estejam registradas e que queiram permanecer nessa condição, 
inclusive e principalmente para se habilitar a firmar convênios e receber recursos 
financeiros do Sistema, devem alterar seus estatutos sociais, de modo a que 
somente profissionais abrangidos pela Lei 5.194/66 façam parte de seus quadros 
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associativos. Esse é o entendimento que se extrai da interpretação dos §§ 1º e 2º 
deste artigo, em conjunto com o art. 1º da Lei 12.378/10217.  
 
Contudo, não é esta a posição do Confea, exarada na Resolução nº 1.070, de 
2015: 

Art. 34. As entidades de classe de profissionais que já tenham registro 
no Crea e congreguem profissionais da Arquitetura poderão permanecer 
registradas desde que adequem seus estatutos, no prazo de 2 (dois) 
anos da data de publicação desta resolução, para prever que somente 
terão direito a votar e ser votado em questões relacionadas ao Sistema 
Confea/Crea os profissionais das áreas por ele abrangidas. 

 
Depreende-se da norma que as entidades de classe que requeiram seu registro 
no Crea a partir da entrada em vigor dessa Resolução, que se deu em 23 de 
dezembro de 2015, não podem mais ter arquitetos – ou profissionais estranhos ao 
Sistema - como associados. 
 
(5) Nesse caso trata-se de entidades multiprofissionais cujos associados 
pertencem a mais de uma modalidade. Daí a exigência de que possuam o dobro 
do número mínimo de associados.  
_________________________________________________________________ 

 
CAPÍTULO III  

Das anuidades, emolumentos e taxas  
 

Art. 63. Os profissionais e pessoas jurídicas registrados de conformidade 
com o que preceitua a presente lei são obrigados ao pagamento de uma 
anuidade (1) ao Conselho Regional, a cuja jurisdição pertencerem. (2) 
 
§ 1º - A anuidade a que se refere este artigo será devida a partir de 1º de 
janeiro de cada ano.  
 
§ 2º - O pagamento da anuidade após 31 de março terá o acréscimo de vinte 
por cento, a título de mora, (3) quando efetuado no mesmo exercício.  
 
§ 3º - A anuidade paga após o exercício respectivo terá o seu valor 
atualizado para o vigente à época do pagamento, (4) acrescido de vinte por 
cento, a título de mora. (5) 
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) O fato gerador da obrigação tributária de pagar a anuidade é o registro no 
Conselho Regional, como se depreende da disposição literal da norma, que foi 
confirmada pelo art. 5º da Lei 12.514/2011218. A anuidade é devida mesmo que 
eventualmente a pessoa física não esteja exercendo a profissão, ou a pessoa 
jurídica suas atividades. É do profissional ou da pessoa jurídica o ônus de 
                                                
217 Art. 1º. O exercício da profissão de arquiteto e urbanista passa a ser regulado por esta lei.  
218 Art. 5º. O fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo 
limitado, ao longo do exercício.    
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requerer ao Conselho a interrupção ou a baixa do seu registro a fim de se eximir 
do pagamento da anuidade, podendo ser requerida no efeito ex tunc em casos 
especiais, como, por exemplo, o de incapacitação definitiva para o exercício da 
profissão. “Raciocínio inverso importa esforço amazônico [do Conselho] na 
verificação no plano fenomênico de que [o profissional] efetivamente exerce a 
função”. (STJ, Resp 786.736, 1ª Turma, rel. Ministro Luiz Fux, 13.07.2007). Ver 
também comentário (14) ao artigo 27.  
 
Contudo, na ApCiv nº 0018889-38.2014.404.9999, a 2ª Turma do TRF4 já decidiu 
que, em sendo completamente ilegal o registro da empresa no Crea (quando a 
atividade principal da empresa não pertence às áreas da engenharia ou 
agronomia), é desnecessário o requerimento de baixa do registro para eximir a 
empresa do pagamento da anuidade. Nesse caso, o registro ilegal não pode ser 
alegado pelo Crea como fato gerador da cobrança da anuidade: 
 

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSELHO REGIONAL 
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (CREA). COMÉRCIO E 
IMPORTAÇÃO DE GÁS, APARELHOS, TRANSPORTADORES, 
REGULADORES DE PRESSÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE TAIS 
APARELHOS. RESPONSÁVEL TÉCNICO. DESNECESSIDADE. LEI 
5.194/66. COBRANÇA DE ANUIDADES. 
 
1. Nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80, a obrigatoriedade do 
registro nos órgãos de fiscalização do exercício profissional decorre da 
atividade básica desenvolvida ou da prestação de serviços a terceiros. 
 
2. Hipótese em que a atividade básica da empresa - comércio e 
transporte de gás, não está inserida dentre as atividades elencadas no 
artigo 7º da Lei nº 5.194/66, o que afasta a necessidade de registro junto 
ao CREA, tampouco a necessidade de contratação de engenheiro na 
qualidade de responsável técnico. Não verificadas atividades complexas 
de planejamento ou gestão econômica dos processos industriais, 
realizados pela empresa, que justifique a presença de engenheiro. Em 
sendo completamente ilegal a cobrança objeto da execução apensa, é 
desnecessário o requerimento de baixa do registro. 
 
3. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal diante da 
inexigibilidade dos valores em cobrança (anuidades). 
 
4. Apelação improvida.   

 
(2) O profissional pode recolher sua anuidade tanto ao Conselho Regional que lhe 
concedeu o registro quanto ao que lhe concedeu o visto, cabendo compensação 
financeira entre ambos os Conselhos.     
 
(3) Mora (juros moratórios ou juros de mora), conforme nomenclatura usada pelo 
direito tributário, é uma penalidade de natureza administrativa prevista no CTN 219. 
                                                
219 CTN - Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual 
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição de penalidades cabíveis e da aplicação de 
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em Lei tributária. § 1º. Se a lei não dispuser de modo 
diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês. (grifamos). A Lei 5.194/66 
dispõe de forma diversa, estipulando em 20% os juros de mora para créditos vencidos de anuidades. 
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Em regra os juros de mora devem ter previsão legal, sendo também chamados 
de juros legais220. Se a Lei 5.194/66, no seu art. 63, § 2º (cuja redação foi 
alterada pela Lei 6.619, de 16.12.1978), não tivesse estipulado os juros de mora 
em 20% (vinte por cento), aplicar-se-ia o disposto no § 1º do art. 161 do CTN221.  
 
Por força de atos normativos, o Confea tem modificado a forma de cobrança das 
anuidades não pagas até o vencimento, aplicando multa de 2% (dois por cento) e 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 1º de abril de cada ano, já 
que o pagamento das anuidades vence no dia 31 de março222. O artigo em 
comento não prevê cobrança de multa, apenas de juros de mora, no montante de 
20% sobre o valor do débito não quitado. 
 
O art. 52, § 1º, do CDC estipula que “as multas de mora decorrentes do 
inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois 
por cento do valor da prestação”.  
 
Entretanto, a relação entre os Creas e os profissionais, no que tange ao 
pagamento de anuidades, é de natureza tributária, não consumerista. O CC, ao 
tratar do inadimplemento das obrigações (art. 389) o fez com relação às dívidas de 
natureza privada, pois as dívidas tributárias são regidas pelo direito administrativo 
(CTN e normas especiais).  
 
O art. 406 do CC fixa os juros legais segundo a taxa que estiver em vigor para a 
mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Isso vale para o 
pagamento de títulos de crédito e outras obrigações de natureza privada, quando 
os juros de mora não forem convencionados ou o forem sem taxa definida. Não se 
aplica o art. 406 do CC ao pagamento das anuidades dos Conselhos 
Profissionais223.           
 
(4) Se o pagamento for efetuado no exercício seguinte, terá o seu valor atualizado 
para o da anuidade então vigente.   
 
(5) Não se aplica o juro moratório mais de uma vez sobre o mesmo crédito, 
apenas sobre o valor atualizado deste.  
 _______________________________________________________________________ 

                                                
220 Juros legais, de acordo com De Plácido e Silva (obra citada, pág. 808), são “[...] os juros que podem ser 
exigidos em virtude de imposição ou determinação legal, embora não convencionados ou contratados. Em 
regra, os juros moratórios são legais, pois que a exigência deles decorre de uma norma jurídica.”  
221 § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.  
222 Resolução 505/2008 – Art. 1º, § 1º: Quando o pagamento for efetuado a partir de 1º de abril, sobre os 
valores a serem pagos incidirão multa de dois por cento e juros de mora de um por cento ao mês ou 
fração. (grifamos) 
223 Conflito de Competência - CC 30789/SC, STJ, 1ª Seção, DJ 11.03.2002, Min. Milton Luiz Pereira. “[...] 2. 
As contribuições, anuidades e multas exigidas pelos Conselhos de Fiscalização profissional não decorrem 
de contrato de natureza privada e sim de obrigações legalmente estabelecidas. Andante, a alteração da 
personalidade jurídica da autarquia federal para ente privado (art. 58, Lei 9.649/98) não instituiu uma 
relação privatística. Outrossim, a alteração está suspensa pelo excelso STF (ADIN. n.º 1.717/DF). 3. Não 
desfigurado o título executivo, inexistente Vara Federal local, sob a aura da competência delegada, no caso, 
competente é o Juízo Estadual. 4. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo de Direito da 2ª 
Vara e Fazenda Pública da Comarca de Indaial, SC, suscitado” (grifamos).  
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Art. 64. Será automaticamente cancelado o registro do profissional ou da 
pessoa jurídica (1) que deixar de efetuar o pagamento da anuidade, a que 
estiver sujeito, durante 2 (dois) anos consecutivos sem prejuízo da 
obrigatoriedade do pagamento da dívida. (2) 
 
Parágrafo único. O profissional ou pessoa jurídica que tiver seu registro 
cancelado nos termos deste artigo, se desenvolver qualquer atividade 
regulada nesta lei, estará exercendo ilegalmente a profissão, podendo 
reabilitar-se mediante novo registro, (3) satisfeitas, além das anuidades em 
débito, as multas que lhe tenham sido impostas e os demais emolumentos e 
taxas regulamentares. (4) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Constatada a inadimplência do profissional ou da empresa por dois anos 
sucessivos, os Conselhos procedem ao cancelamento do seu registro, 
inscrevendo o respectivo crédito em dívida ativa. A Lei 12.514/11, em seu art. 8º, 
determinou que os Conselhos Profissionais não executassem judicialmente 
dívidas referentes a anuidades inferiores a quatro vezes o valor cobrado 
anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente. Essa disposição, na prática, 
inviabiliza que os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia executem 
judicialmente seus créditos relativos a anuidades, já que o artigo em comento só 
autoriza a cobrança dos últimos dois anos. Ver Decisão PL do Confea 1228/2017.     
 
Entretanto, deve-se atentar para possível incompatibilidade do texto deste art. 64 
com a Constituição Federal. No nosso entendimento, ele não foi recepcionado 
pela Carta atual.  
 
Parece-nos que há duas questões a serem consideradas: o significado e o 
alcance da palavra automaticamente usada no caput e a obrigação prevista no 
parágrafo único, de que a pessoa natural ou jurídica deve quitar multas e outros 
débitos para ter o registro reabilitado.  
 
Quando da publicação da lei 5.194/66 não havia disposição constitucional 
expressa (Constituição de 1946) que garantisse o contraditório e a ampla defesa 
em processos administrativos. Estes eram assegurados somente nos processos 
judiciais.  
 
Na atual constituição, promulgada em 1988, existem as garantias expressas nos 
artigos 5º, LIV (“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal”) e LV (“aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”).  
 
Não temos dúvida de que o registro em Conselho Profissional é um bem 
juridicamente protegido; cumpridas as formalidades legais, esse bem se incorpora 
ao patrimônio da pessoa.  
 
O cancelamento definitivo do registro é uma penalidade prevista tanto no art. 64 
quanto no inciso “e” do art. 71 da lei 5.194/66. Por implicar a perda de um direito 
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ou bem juridicamente relevante, sua imposição só pode ocorrer após o devido 
processo administrativo.  
 
Há quem entenda que o automaticamente a que a lei se refere já pressupõe 
necessariamente a instauração do processo administrativo com a regular 
notificação da pessoa física ou jurídica acerca da constituição do crédito tributário. 
Aliás, o Código Tributário Nacional, que é de 1964, prevê em seu art. 145 o 
lançamento regularmente notificado ao contribuinte, sendo que sua impugnação 
é um direito público subjetivo do sujeito passivo.   
  
Bastaria então dar-se ao caput do artigo 64 interpretação conforme a Constituição 
para que a questão fosse resolvida, o que não eximiria o Crea de só proceder ao 
cancelamento do registro após o trânsito em julgado do respectivo processo 
administrativo.  
 
Caso se entenda o contrário, ou seja, que a palavra automaticamente autoriza o 
Crea a cancelar o registro tão logo constatado o débito de duas anuidades 
consecutivas, essa norma obviamente é incompatível com a atual ordem 
constitucional, não devendo ser mais aplicada.  
 
Acima do Princípio da Legalidade encontra-se o Princípio da Juridicidade, que 
engloba não só o respeito às leis, mas, acima de tudo, à Constituição.  
 
O STJ já se manifestou pela validade do art. 64 da Lei 5.194/66, desde que 
respeitados os preceitos constitucionais [da ampla defesa e do contraditório] 
(REsp 1.659.989/MG): 
 

(...) 
 
3.  O art. 64 da Lei 5.194/1966 não foi revogado, nem ao menos 
tacitamente, contudo o hermeneuta possui o dever de interpretá-lo à 
luz da Constituição Federal de 1988. Com isso, o CREA/MG pode  
cancelar o registro do profissional que deixar de efetuar o pagamento 
da anuidade durante dois anos consecutivos sem prejuízo da 
obrigatoriedade  do  pagamento  da  dívida,  mas,  para  isso,  deve 
obedecer às normas insculpidas no texto constitucional. 
(grifamos).  

 
Essa matéria está sendo objeto de análise pelo STF no RE 808.424/PR, ao qual 
foi dada repercussão geral. Até esta data (julho/17) não foi julgado o recurso, mas 
a PGR já se manifestou pela inconstitucionalidade do cancelamento automático do 
registro sem o devido processo legal.  
  
Com relação à norma expressa no parágrafo único, a de que a reabilitação do 
registro depende da quitação de débitos anteriores já constituídos, entendemos 
que, se houver litígios administrativos ou judiciais pendentes sobre os referidos 
débitos, eles não podem ser óbice à reabilitação do registro, pelo respeito ao 
princípio do devido processo legal, que implica a possibilidade da ampla defesa e 
do contraditório, além da presunção de inocência até o trânsito em julgado do 
processo administrativo ou judicial.    
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Ainda mais: entendimentos jurisprudenciais recentes têm declarado ser ilegal o 
cancelamento do registro de profissional em conselho de classe como meio de 
constrangê-lo a quitar o débito, pois os Conselhos dispõem de meios privilegiados 
para efetuar a cobrança de suas dívidas, por meio de protesto e execução fiscal. 
 
Nesse sentido, decisão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
nos autos do Processo n.º 0000016-45.2008.4.01.3900, publicado em 20/3/2015, 
tendo o relator, Des. Reynaldo Fonseca, lavrado em seu voto:  

 

A baixa na inscrição profissional do devedor constitui meio 
coercitivo para pagamento de tributo, rechaçado pelo 
ordenamento jurídico e jurisprudência dos tribunais superiores. 
Estando o autor em débito com o pagamento das anuidades, o 
conselho profissional poderia utilizar-se de meios próprios para a 
cobrança da dívida, inclusive o ajuizamento de execução fiscal. 
[...] a baixa no registro profissional do impetrante constitui-se em 
ato ilegal e abusivo, visto que o CRC possui outros meios para a 
cobrança dos débitos, não podendo se valer de coerção indireta 
para tanto, que implique em empecilho para o livre exercício da 
profissão do demandante. 

 
  
(2) Há alguns entendimentos no sentido de que o art. 8º da lei 12.514/11224 teria 
revogado tacitamente o art. 64 da Lei 5.194/66, já que vedou aos Creas a 
execução judicial de créditos inferiores a quatro vezes o valor da anuidade. Não 
esposamos esse entendimento. O cancelamento do registro nada tem a ver com a 
cobrança do débito gerado pela inadimplência: são atos jurídico-administrativos 
independentes. Após dois anos sem o pagamento da anuidade, o Crea deve 
cancelar o registro do profissional ou da pessoa jurídica, mesmo não podendo 
promover a execução judicial do valor do débito, já que o art. 8º da Lei 12.514/11 
estabeleceu como alçada executiva o valor mínimo de 4 (quatro) anuidades. O 
profissional ou empresa com registro cancelado após dois anos terá seu débito 
inscrito em dívida ativa após o trânsito em julgado do processo administrativo. Em 
seguida deverá ser procedida a cobrança administrativa. Não sendo quitado de 
forma espontânea, o título (CDA) poderá ser protestado225 (Leis 9.492/97 e 
12.767/12) e a dívida inscrita no cadastro de inadimplentes com a Fazenda 
Pública (CADIN).  

 

                                                
224 Art. 8º. Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) 
vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.  
225 O STJ, até então, vinha reconhecendo a impropriedade do protesto de CDAs como forma de constituir o 
devedor em mora (AgRg no Ag 1316190/PR e AgRg no Ag 1172684/PR), mas sem que o protesto pudesse 
gerar dano moral (REsp 1093601/RJ). Com o advento da Lei 12.767/12, que alterou o art. 1º da Lei 9.492/97, 
restou expressamente autorizado o protesto de CDAs. Muitas Fazendas Públicas já vêm protestando suas 
CDAs, como forma de abreviar o tempo de recebimento de seus créditos, devido à morosidade dos processos 
executivos judiciais. O Crea-SC também adota este procedimento com relação às CDAs oriundas de 
processos de anuidades não quitadas, não levando a protesto CDAs originadas de processos de infração.  
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(3) Alguns Creas não procedem a um novo registro, apenas reabilitam o anterior, 
mantendo o mesmo número e atualizando os dados cadastrais do interessado.   
 
(4) Ver comentário ao artigo 66.   
 
A infração a este artigo leva à sanção prevista no artigo 73, alínea “b” (pessoa 
natural) ou “c” (pessoa jurídica). 
 
________________________________________________________________ 
Art. 65. Toda vez que o profissional diplomado apresentar a um Conselho 
Regional sua carteira para o competente "visto" e registro, (1) deverá fazer 
prova de ter pagado a sua anuidade na Região de origem ou naquela onde 
passar a residir. (2) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Quando um profissional requer a outro Conselho Regional o visto, ele apenas 
recebe um número de registro naquela jurisdição para exercer legalmente a 
profissão. Compete somente ao Crea de origem do profissional conceder-lhe as 
atribuições (ver comentários aos art. 46 e 56).  
 
Isso não significa que suas atribuições não possam ser objeto de análise no 
âmbito do Crea que vier a lhe conceder o visto. Entretanto, milita em favor do 
profissional uma presunção juris tantum sobre a veracidade das informações 
presentes em sua carteira ou certidão de registro226, onde constam as atribuições 
profissionais que lhe foram concedidas pelo Crea de origem, após regular 
processo administrativo, tendo-se examinado a autenticidade do seu diploma, a 
grade curricular cursada etc. 
 
Se o Crea ao qual for solicitado visto entender que o profissional não possui as 
atribuições que constam da sua carteira, poderá exercer sua jurisdição e instaurar 
um procedimento administrativo visando a averiguar o fato, consultando o Crea de 
origem sobre as informações constantes do registro do profissional. Nesse 
interregno, deve-se conceder o visto para que o profissional possa exercer suas 
atividades. É razoável supor que o Crea de origem se houve com a necessária 
diligência, concedendo atribuições ao profissional de conformidade com a 
legislação aplicável. No caso de haver conflito entre jurisdições, o ente 
competente para dirimi-lo é o Confea, mediante requerimento dos interessados, 
sem prejuízo do disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88227.   
 
(2) Ver comentário (2) ao artigo 63. 
 

                                                
226 Em decorrência dos princípios da prevalência do interesse coletivo sobre o individual e da 
indisponibilidade do interesse público, presumem-se legítimos e corretos os atos emanados de autoridades 
administrativas. Como bem assinala Leonardo José Carneiro da Cunha (A Fazenda Pública em Juízo. São 
Paulo: Dialética, 2009, pág. 95): “No caso da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o objetivo 
não é, propriamente, a garantia da segurança jurídica, mas a facilitação do exercício da função pública. Desse 
modo, prevalece a legitimidade do ato administrativo enquanto prova em contrário não houver sido produzida 
no decorrer do processo”.  
227 Art. 5º. [...] XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  
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_________________________________________________________________ 
Art. 66. O pagamento da anuidade devida por profissional ou pessoa jurídica 
somente será aceito depois de verificada a ausência de quaisquer débitos 
concernentes a multas, emolumentos, taxas ou anuidades de exercícios 
anteriores.  
__________________________________________________________________ 
 
Comentário: 
 
Entendemos que esse artigo é inconstitucional, pois viola, entre outros, os 
princípios da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa e da 
razoabilidade. A existência de débitos anteriores não pode ser óbice à quitação da 
anuidade, pois os Conselhos dispõem de meios privilegiados de cobrança de seus 
créditos, entre eles o protesto dos títulos (CDAs) e a execução fiscal.  
 
Além disso, resta a possibilidade de o interessado consignar judicialmente a 
importância devida, de acordo com o disposto no art. 164 do CTN. 
_________________________________________________________________ 
Art. 67. Embora legalmente registrado, só será considerado no legítimo 
exercício da profissão e atividades de que trata a presente lei o profissional 
ou pessoa jurídica que esteja em dia com o pagamento da respectiva 
anuidade. 
__________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
Existe certa imprecisão na redação deste artigo, que tem gerado dúvidas e 
procedimentos contraditórios nos Conselhos Regionais acerca da extensão da 
limitação do exercício profissional por conta do não pagamento da anuidade. Após 
o dia 31 de março de cada ano, caso o profissional não pague sua anuidade, 
embora ainda legalmente registrado, passa a exercer ilegitimamente a profissão.  
 
Ilegítimo e ilegal são conceitos que se confundem. Segundo De Plácido e Silva228, 
ilegítimo é a condição do que é ilegal, está fora da lei, é ilícito, improcedente, 
impróprio. Trata-se de adjetivo que qualifica todo ato ou fato que está fora das 
regras ou dos princípios legalmente instituídos. Desse modo, o profissional, ao 
ficar em mora com sua anuidade, passa a não ter mais legitimidade para exercer a 
profissão, ou seja, seu exercício passa a ser ilegal. 
 
Sendo assim, vencido o prazo para pagamento da anuidade, o profissional não 
mais poderá exercer legalmente a profissão até que quite a dívida. Ficará inclusive 
impedido de anotar ART, já que somente os profissionais legalmente registrados e 
no pleno e legítimo exercício profissional podem anotá-las.   
 
Não há penalidade expressamente prevista na lei para quem infringir este artigo, 
apesar de o art. 73, “a”, fixar um valor de multa para “as disposições para as quais 
não haja indicação expressa de penalidade”. Essa norma é inconstitucional por 
violar os princípios da reserva legal e da tipicidade. Além disso, o Crea dispõe de 

                                                
228 Obra citada, pág. 697 
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meios coercitivos e privilegiados para cobrar seus créditos. Ver comentários aos 
arts. 66 e 73. 
_________________________________________________________________ 
Art. 68. As autoridades administrativas (1) e judiciárias, (2) as repartições 
estatais, paraestatais, autárquicas ou de economia mista (3) não receberão 
estudos, projetos, laudos, perícias, arbitramentos e quaisquer outros 
trabalhos, (4) sem que os autores, profissionais ou pessoas jurídicas, façam 
prova de estar em dia com o pagamento da respectiva anuidade.  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Autoridade administrativa, para De Plácido e Silva229, é a “[...] designação 
dada à pessoa que tem o poder de mando ou comando em determinado 
departamento público, onde se executam atos de interesse coletivo ou do Estado.” 
É o mesmo que autoridade pública.  
 
(2) O art. 156, § 1º do CPC determina que os peritos sejam escolhidos dentre 
profissionais legalmente habilitados. Isso implica que, no caso de os peritos 
serem das áreas da engenharia ou da agronomia, os magistrados devem requerer 
a comprovação da sua regularidade perante o respectivo Conselho Regional, em 
virtude do disposto nos artigos 13 e 68 desta lei e no § 2º do art. 157 do CPC. Se 
essa determinação legal não for cumprida, ou seja, se for nomeado perito sem 
inscrição ou em situação irregular perante o Conselho Profissional, é caso de 
nulidade a ser arguida oportunamente pela parte prejudicada, sob pena de 
preclusão (STJ, AgRg no Resp 517.425-CE, rel. Ministro Francisco Falcão).      
 
(3) Este artigo não se aplica às empresas e entidades privadas, mas o artigo 13 
desta lei veda que autoridades públicas ou particulares recebam quaisquer 
trabalhos de engenharia ou agronomia caso seus autores não estejam habilitados, 
o que inclui sua não regularidade financeira perante o Conselho Regional.  
 
(4) A norma deve ser analisada sob dois aspectos. O primeiro diz com a 
contratação de empresas ou profissionais para prestar serviços de engenharia ou 
agronomia ao poder público, na forma da lei. Só podem ser firmados contratos 
com profissionais ou empresas que estejam registrados e em dia com suas 
obrigações perante os Conselhos Regionais230.  
 
O segundo diz com a regularidade dos próprios empregados ou servidores 
públicos231 perante os órgãos de fiscalização do exercício profissional. As 
autoridades a que se refere este artigo devem exigir dos empregados ou 
servidores públicos que exerçam cargos privativos de engenharia e agronomia a 
apresentação anual da quitação das anuidades junto aos Conselhos Regionais. 

                                                
229 Obra citada, pág. 177 
230 O Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina exige de todos os municípios, do poder executivo 
estadual e de suas empresas, autarquias e fundações que só contratem empresas ou profissionais que possuam 
registro nos Conselhos Regionais, mediante a apresentação de anotação de responsabilidade técnica. Na sua 
página na Internet, www.tce.sc.gov.br, qualquer cidadão pode acessar o Sistema de Fiscalização Integrado de 
Gestão – e-Sfinge e consultar os nomes das empresas que executam obras e serviços para o Poder Público, 
bem como o número das respectivas ART anotadas perante o CREA-SC.   
231 Igualmente dos empregados públicos e ocupantes de cargos em comissão. 

http://www.tce.sc.gob.br/
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Isso vale não só para o Crea, mas para todos os demais Conselhos Profissionais. 
Caso contrário, poderão ser responsabilizadas e obrigadas administrativa (pelos 
órgãos de controle externo) ou jucidialmente a ressarcir o erário por pagamento 
indevido de salários ou vencimentos a empregados ou servidores que estejam 
exercendo suas profissões de forma ilegal.   
 
 
_________________________________________________________________ 
Art. 69. Só poderão ser admitidos nas concorrências públicas para obras ou 
serviços técnicos e para concursos de projetos, profissionais e pessoas 
jurídicas que apresentarem prova de quitação de débito ou visto do 
Conselho Regional da jurisdição onde a obra, o serviço técnico ou projeto 
deva ser executado.   
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
Este artigo não mais se aplica em virtude do disposto na lei 8.666/93, que regulou 
inteiramente a matéria. De forma exauriente, o estatuto das licitações públicas 
relacionou nos arts. 28 a 31 os documentos necessários à habilitação jurídica, 
fiscal, técnica e econômico-financeira dos licitantes. O art. 30 da LL, no seu inciso 
I, exige dos licitantes prova de “registro ou inscrição na entidade profissional 
competente”, o que supre a prova de quitação de débito exigida no art. 69 da lei 
5.194/66.  
 
A exigência de visto dos licitantes no Crea da jurisdição onde a obra ou serviço 
técnico deva ser executado, apenas para fins de participação em licitação, é 
irrazoável, não tendo sido recepcionada pela lei de licitações. Os Tribunais de 
Contas dos estados, dos municípios e o TCU possuem inúmeras decisões 
afastando essa exigência, que, ressalte-se, só será procedente quando o licitante 
vencedor for executar o contrato com a Administração Pública232. Só então deverá 
obter o visto no Conselho Regional da jurisdição, caso a obra ou serviço não 
perdure por mais de 180 dias, ou o registro, caso a obra se estenda por mais 
tempo.  
 
A Resolução 413, de 1997, prevê a concessão de visto para as empresas de 
outras jurisdições participarem de licitações233, apesar de a lei 8.666/93 (inciso I e 
§ 5º do art. 30) exigir dos licitantes apenas o registro ou a inscrição na entidade 
profissional competente234.  
 
Como bem assinala Marçal Justen Filho235:  
                                                
232 Decisão n.º 279/1998, DOU de 03.06.1998; Acórdão n.º 992/2007, 1ª Câmara, rel. Min. Marcos 
Bemquerer; Acórdão 972/2005, Plenário, rel. Min. Benjamim Zymler. 
233 “Art. 1º - Será concedido visto ao registro da pessoa jurídica originário de outro Conselho Regional, para 
os seguintes efeitos e prazos de validade: I- execução de obras ou prestação de serviços. Prazo: não superior a 
180 (cento e oitenta) dias; II - participação em licitações. Prazo: até a validade da certidão de registro.” 
234 Segundo Eduardo Goeldner Capella (CAPELLA, Eduardo Goeldner. Licitações: Instruções Didáticas. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, pág. 131, existem entidades que regulam atividades e não profissões, 
a exemplo do Conselho de Representantes Comerciais de Santa Catarina. O Ministério de Minas e Energia 
entendeu que o requisito do inciso I do art.30 da lei de licitações, no caso de fornecimento de combustíveis, 
pode ser suprido com o registro na ANP – Agência Nacional de Petróleo (portarias 61, 62 e 63, de 1995).    
235 Obra citada, pág. 428 
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Sob esse ângulo, porém, a regularização [dos licitantes] pode ser 
comprovada por documento emitido pelo próprio CREA de origem. 
O que não se pode admitir é que o CREA do local da licitação 
pretenda exercer uma espécie de “autorização” para o exercício de 
atividade na área de sua competência.   
 
 

_________________________________________________________________ 
Art. 70. O Conselho Federal baixará resoluções (1) estabelecendo o 
Regimento de Custas (2) e, periodicamente, quando julgar oportuno, 
promoverá sua revisão.  
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) O art. 27, alíneas “f” e “p”, autoriza o Confea a baixar Resoluções para 
regulamentar a aplicação desta lei. 
 
(2) Custas, em jargão judicial, de acordo com De Plácido e Silva236, é vocábulo 
normalmente empregado no plural, designando a soma das despesas e 
dispêndios que se tem no andamento de um processo, desde que fixados ou 
tarifados em lei. No caso desta lei, esse vocábulo deve ser entendido como 
sinônimo de taxas e emolumentos (ver comentários ao art. 35).     
 
Regimento de Custas, então, nada mais é que a relação e o valor dos 
emolumentos cobrados pelos Creas no fornecimento de certidões, registros e 
outros serviços prestados aos profissionais e empresas.   
 
_________________________________________________________________ 

 
TÍTULO IV  

Das penalidades  
 

Art. 71. As penalidades aplicáveis por infração da presente lei (1) são as 
seguintes, de acordo com a gravidade (2) da falta:  
 
a) advertência reservada; (3) 
b) censura pública; (3) 
c) multa; (4) 
d) suspensão temporária do exercício profissional; (5) 
e) cancelamento definitivo do registro. (6) 
 
Parágrafo único. As penalidades para cada grupo profissional serão 
impostas pelas respectivas Câmaras Especializadas ou, na falta destas, 
pelos Conselhos Regionais. (7) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 

                                                
236 Obra citada, pág. 405 
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(1) Os processos administrativos por infração da presente lei ou por infração ao 
Código de Ética Profissional237 são regidos pelas disposições dos artigos 71 a 
79 desta lei e pelas normas aplicáveis aos processos administrativos no âmbito da 
União (Lei 9.784, de 29.1.99). A Resolução 1.004, de 2003, instituiu normas para a 
condução dos processos ético-disciplinares no âmbito do Sistema Confea/Crea. A 
Lei 6.838, de 29.10.1980, estabeleceu a prescrição qüinqüenal para a 
punibilidade, por infrações administrativas ou éticas, dos profissionais registrados 
nos Conselhos.  
 
(2) Os Conselhos devem aplicar os Princípios da Razoabilidade e da 
Proporcionalidade ao aferir a conduta dos profissionais, antes de aplicar-lhes as 
sanções descritas neste artigo. As sanções disciplinares das alíneas “a”, “b”, “d” e 
“e” podem ser cumuladas com a sanção de multa da alínea ”c”.  
 
(3) As advertências reservadas e as censuras públicas são procedidas na 
forma do art. 52, §§ 1º e 2º, da Resolução 1.004, para infrações ao Código de 
Ética Profissional.  
 
(4) Multa é sanção administrativa de natureza penal e pecuniária, imposta à 
pessoa por infringir norma legal. No dizer de IRAPUÃ BELTRÃO238: “A multa, 
apesar de não se confundir com tributo, é a este equiparado, já que representa 
uma obrigação de caráter nitidamente pecuniário, ou seja, é uma obrigação que 
vai representar dinheiro aos cofres públicos”. Sua imposição e pagamento 
obrigatórios derivam do poder de polícia atribuído aos Conselhos Regionais. O 
Confea, por meio da Decisão Normativa N.º 74, de 27 de agosto de 2004, dispôs 
sobre a aplicação de dispositivos desta Lei relativos a infrações.    
 
Pelo caráter eminentemente inibitório ou intimidador das multas previstas na Lei 
5.194/66, cuja natureza é similar à penal, entendemos que a morte do infrator leva 
à extinção da punibilidade, da forma como está disposto no art. 5º, inciso XLV da 
Constituição Federal.  

 
Com a extinção da pessoa natural, esta deixa de ser sujeito de direitos e 
obrigações no mundo jurídico, o que impede tanto a imposição de multa de 
natureza penal como a cobrança aos sucessores, por restar configurada a 
hipótese de extinção da punibilidade. 

 
O TCU, no acórdão n. 4.035/2010, da lavra do eminente ministro Benjamim 
Zymler, assim decidiu: 

 
                                                
237 Resolução 1.002 do Confea, de 26.11.2002. Somos da opinião de que a denominação Código de Ética é 
imprópria, já que a Ética, como a ciência do comportamento moral, não tem caráter prescritivo, apenas 
descritivo e explicativo. Adolfo Sanchez Vásquez (VÁSQUEZ, Adolfo Sanches. Ética. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2000, pág. 23) assim define ética: “A Ética é a teoria ou ciência do comportamento 
moral dos homens em sociedade. Ou seja, é a ciência de uma forma específica do comportamento humano.” 
O que a ética faz é analisar os comportamentos morais práticos dos homens e mulheres em sociedade, 
buscando dar-lhes explicações teóricas no sentido de determinar sua essência, sua origem, as condições 
objetivas e subjetivas do ato moral, a natureza e as funções dos juízos morais etc. O mais correto, segundo 
pensamos, seria denominar o conjunto de regras que regem as condutas profissionais de Código de Conduta 
Moral (dos engenheiros, médicos, advogados etc.).     
238 BELTRÃO, Irapuã. Resumo de Direito Tributário. 2ª edição. Niterói: Impetus, 2007. 
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Quanto à multa, ante seu caráter personalíssimo, ela não se 
transfere aos sucessores do responsável falecido, quando a morte 
ocorre em data anterior à prolação do acórdão, tratando-se de 
causa extintiva da punibilidade, conforme prescreve o inciso XLV 
do art. 5º da Constituição Federal. 

 
No acórdão TCU n. 1.651/2006, o relator, ministro Valmir Campelo afirmou: 

 
A multa, na essência, tem caráter de sanção penal, de cunho 
personalíssimo. Portanto, diante da morte do responsável, 
prevalece a impossibilidade de execução contra os herdeiros do 
valor àquele imputado, porque não surtiria o efeito desejado, qual 
seja, significar a retribuição pelo ato ilícito praticado e evitar novos.  

 
Desse modo, devem ser arquivados os processos administrativos de aplicação de 
multas, ou requeridos os arquivamentos de processos de execução fiscal, caso os 
autuados venham a falecer, sem que seja possível prosseguir a execução contra 
seus herdeiros.  
 
Com relação às pessoas jurídicas, o falecimento de um ou mais sócios não 
extingue a punibilidade, caso a empresa continue existindo.  

 
Deixando de existir a empresa, ou desconsiderada sua personalidade jurídica, a 
cobrança da multa se estenderá somente aos sócios, não podendo ultrapassar a 
pessoa destes. 

 
O mesmo não se aplica a dívidas relativas a anuidades não quitadas, por não se 
tratarem de sanções, mas dívidas de valor. 
 
(5) Esta é uma penalidade de difícil aplicação, pois só ocorre no caso de nova 
reincidência239 (art. 74), que não é uma situação comum. Além disso, há a 
questão do corporativismo no seio dos Conselhos Regionais, problema que, 
infelizmente, se verifica também nas demais entidades de fiscalização profissional. 
A tramitação dos processos é demorada, em parte por conta dos excessivos 
prazos recursais, mas também por falta de pessoal e da pouca experiência dos 
conselheiros em lidar com processos administrativos. Isso acaba acarretando, em 
grande número de casos, a prescrição do direito punitivo e o arquivamento dos 
processos.    
 
(6) Ver comentário ao artigo 75.  
 
(7) Só se aplica ao Conselho Regional que, porventura, não tenha instituído 
Câmara Especializada da modalidade à qual pertence o profissional que se 
encontra respondendo a processo ético-disciplinar. 
 _________________________________________________________________ 

                                                
239 Nova reincidência é conceito no mínimo estranho, pois reincidir, de per si, já significa o ato de incidir 
novamente, tornar a incidir, tornar a praticar um erro ou delito. Ao mencionar uma nova reincidência, o que a 
lei fez foi apenas dificultar a aplicação da pena de suspensão temporária do registro, tornando esta norma 
praticamente inócua.     
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Art. 72. As penas de advertência reservada e de censura pública são 
aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir disposições do Código 
de Ética240, tendo em vista a gravidade da falta e os casos de reincidência241, 
a critério das respectivas Câmaras Especializadas.  
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
As punições éticas são aplicáveis somente aos profissionais (pessoas físicas), 
sendo vedada a aplicação de sanções de natureza ética a pessoas jurídicas. 
Portanto, mesmo que o Conselho Federal viesse a estabelecer um Código de 
Ética Empresarial, este teria apenas caráter orientativo.   
 
Ver também comentários (1) e (4) ao artigo 71. 
 
________________________________________________________________ 
 
Art. 73 - As multas são estipuladas em função do maior valor de referência  
fixado pelo Poder Executivo e terão os seguintes valores (1), desprezadas as 
frações de um cruzeiro. (Redação deste artigo dada pela Lei 6.619/78). 
a) de um a três décimos (2) do valor de referência, aos infratores dos arts. 17 
e 58 e das disposições para as quais não haja indicação expressa de 
penalidade; (3) 
b) de três a seis décimos do valor de referência, às pessoas físicas, por 
infração da alínea b do art. 6º, dos arts. 13, 14 e 55 ou do parágrafo único do 
art. 64;  
c) de meio a um valor de referência, às pessoas jurídicas, por infração dos 
arts. 13, 14, 59 e 60, e parágrafo único do art. 64;  
d) de meio a um valor de referência, às pessoas físicas, por infração das 
alíneas a, c e d do art. 6º;  
e) de meio a três valores de referência, às pessoas jurídicas, por infração do 
art. 6º.  
 
Parágrafo único. As multas referidas neste artigo serão aplicadas em dobro 
nos casos de reincidência. (4)  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Os valores das multas têm sido estabelecidos anualmente pelo Confea por 
meio de Resolução. A lei 6.619/78 fixou os limites inferior e superior dos valores 
das multas em MVR – Maior Valor de Referência, sendo que a moeda da época 
era o cruzeiro. Atualmente esses valores excedem os que seriam devidos pela 
simples conversão do MVR para reais, na razão de aproximadamente 1MVR = R$ 
19,00.  
 
                                                
240 Resolução 1.002, de 26.11.2002. 
241 Reincidência significa a repetição de um acontecimento, de um fato ou de um ato que já se tenha praticado. 
Para o Direito Penal, reincidir significa praticar outro crime, ou novo crime, quando já se é agente de crime 
anteriormente praticado. Para caracterizar a reincidência, é necessário que ocorram duas infrações, uma 
anterior e outra posterior, praticadas pelo mesmo agente, tendo sido ele condenado em última instância pela 
primeira infração.   
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Discute-se se o Confea poderia ou não majorar os valores das multas por meio 
de Resolução, que é espécie de ato administrativo. Apesar de as multas não 
possuírem natureza tributária, mas sancionatória e preventiva, são equiparadas 
aos tributos naquilo que se lhes assemelha, ou seja, uma obrigação pecuniária 
que representa ingresso de receita aos cofres públicos, afetando diretamente o 
patrimônio do particular. A multa pecuniária é uma imposição da qual o autuado só 
poderá se eximir se provar que não cometeu o ilícito ou que houve alguma 
irregularidade ou nulidade no processo administrativo de que decorreu a sanção.  
 
De acordo com o art. 5º, II, da CF/88, a instituição da multa deve-se dar por lei em 
sentido formal e material. Somente a lei pode definir a obrigação, tipificar a sanção 
pelo seu não cumprimento e fixar a pena, sendo que se esta for de caráter 
pecuniário (multa), haverá de ter seus valores monetários e limites claramente 
definidos na norma instituidora.  
 
Além disso, a lei também deve estabelecer de que forma os valores das multas 
serão corrigidos monetariamente de forma a não perder seu valor face à inflação.  
 
O artigo em comento estabelece os valores mínimos e máximos para as multas, 
mas não traz parâmetros para sua correção. Os tribunais têm entendido 
majoritariamente que o Confea não pode aumentar o valor das multas por meio de 
Resolução: 
 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CREA. AUTO DE 
INFRAÇÃO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. INEXISTENTE. 
RESOLUÇÃO N.º 439/1999 DO CONFEA. LIMITES LEGAIS. 
ARTIGO 73 DA LEI N.º 5.194/66. NULIDADE DA MULTA. 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
 
1. Inexiste vício ao procedimento administrativo, pois há provas 
seguras nos autos no sentido de que, ao menos desde dezembro 
de 2000, a requerente infringia norma exigente de registro junto ao 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
Estado do Paraná. 
 
2. É vedado aos Conselhos Profissionais fixar o valor de suas 
multas ou majorá-lo por meio de Resolução, sob pena de 
afronta ao princípio da legalidade insculpido no artigo 5º, II, da 
Constituição Federal. (grifamos) 
 
3. Inexigível a multa, não cabe ao Poder Judiciário proceder à sua 
adequação aos limites da Lei n.º 5.194/66, sob pena de invasão do 
mérito do ato administrativo discricionário. 
 
4. Ausentes as hipóteses descritas nos artigos 17 e 18 do CPC, 
não há que se falar em condenação da requerida em litigância de 
má-fé. 
 
5. Apelação da autora provida para julgar procedente o pedido 
principal da ação ordinária, modificando os ônus sucumbenciais. 
Apelação do réu improvida. 
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(TRF/4ªR, APELAÇÃO CÍVEL nº 2005.70.01.008007-7/PR, 3ªT, 
Rel. Juiz Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO D.E. publicado 
em 10/08/2011) 

  
Outras decisões semelhantes: TRF4, AC 2008.70.01.003583-8, Terceira Turma, 
Relator Fernando Quadros da Silva, D.E. 29/04/2011; TRF4, AC 
2004.71.12.002405-4, Terceira Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, D.E. 
07/02/2007; STJ, REsp 1.128.213 – RJ, Min. Mauro Campbell Marques, D.E. 
13/4/2011.       
 
Contudo, há entendimentos em sentido contrário: 
 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PROVA PERICIAL E 
TESTEMUNHAL - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA (CREA) - REGISTRO - 
EMPRESA DE EXTRAÇÃO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO 
CIVIL - ATIVIDADE BÁSICA - MULTA. 1. Sendo destinatário 
natural da prova, o juiz tem o poder de decidir acerca da 
conveniência e da oportunidade de sua produção, visando obstar a 
prática de atos inúteis ou protelatórios, desnecessários à solução 
da causa (art. 130 do CPC). Preliminar que se rejeita. 2. A Lei nº 
6.839, de 30 de outubro de 1980, dispõe em seu art. 1º que a 
obrigatoriedade de registro de empresas nas entidades 
fiscalizadoras do exercício de profissões é determinada pela 
atividade básica da empresa ou pela natureza dos serviços por ela 
prestados. Precedentes do c. STJ e do e. TRF-3. 3. No caso dos 
autos, a autora afirma na petição inicial que explora o ramo de 
mineração, mais precisamente a extração de minério destinado à 
construção civil, conhecido como "areia fina". Segundo o 
comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica, a atividade econômica da autora 
consiste em "extração de areia, cascalho ou pedregulho e 
beneficiamento associado". Consta, ainda, na 3ªAlteração 
Contratual, cláusula 4ª, que a empresa tem por objeto social a 
"extração e comércio de areia para construção". Tal atividade diz 
respeito ao aproveitamento e utilização de recursos naturais, 
descrita no art. 1º, alínea "a", da Lei nº 5.194/66, inserindo-se, 
pois, no âmbito de atuação do CREA. 4. A multa está prevista no 
artigo 73 da Lei nº 5.194/66, e a edição de resolução pelo 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
para fixar os valores-limites, em Real, não ofende o princípio 
da legalidade, por se tratar de simples cumprimento dos 
ditames da lei, sem extrapolá-la. 5. Mantidos os valores das 
multas aplicadas por infração ao art. 6º, alínea "a" da Lei nº 5.194, 
de 1966, porquanto fixadas de acordo com a Resolução nº 491, de 
24/8/2005, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (Confea). 6. Apelação desprovida.” (AC 
00014708820074036115, DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI 
FERREIRA, TRF3 - QUARTA TURMA, DATA:24/11/2011 . 
(grifamos) 
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(2) As multas são aplicadas pelas Câmaras Especializadas, que estipulam seus 
valores dentro dos intervalos fixados pela lei, ponderando cada caso concreto 
segundo os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, e ainda, 
segundo a gravidade da falta ou a ocorrência de reincidência. A Decisão 
Normativa Nº 74, de 2004, do Confea, definiu um quadro de infrações e as 
respectivas multas.  
 
(3) Entendemos que a parte final dessa alínea (“[...] e das disposições para as 
quais não haja indicação expressa de penalidade”) não foi recepcionada pela 
CF/88, em virtude do Princípio da Legalidade (art. 5º, II) e do seu subprincípio, o 
da Reserva Legal (art. 5º, XXXIX). Tanto os comportamentos vedados quanto as 
penalidades aplicáveis devem estar previstos expressamente na lei, não podendo 
ser presumidos, subentendidos ou fixados por meio de atos administrativos. A 
certeza do direito requer que suas normas sejam claras e objetivas (garantia da 
lex certa). Todo cidadão tem direito de saber precisamente o que está e o que não 
está proibido (porque é daí que nasce o que está permitido, ao menos 
penalmente). Pelo princípio da separação dos poderes, só os integrantes do Poder 
Legislativo, exercendo a soberania e as competências que lhes foram outorgadas 
pelo povo, podem tipificar expressamente as condutas ilegais e fixar-lhes as 
penas, pois, do contrário, estaria aberto o caminho para a prática de 
arbitrariedades e abusos de poder pela Administração.   
 
(4) Reincidência, de acordo com De Plácido e Silva242, "[...] exprime a repetição do 
acontecimento, a recaída ou a nova execução de ato, que já se tenha praticado". Na 
acepção do Direito Penal, cuja analogia com o Direito Administrativo Sancionador é 
patente e reconhecida, a reincidência implica o cometimento de um novo delito ou ato 
infracional, quando o comitente já tiver praticado delito igual.  

No Direito Administrativo Sancionador, assim como no Direito Penal, tem 
aplicação o princípio jurídico do non bis in idem, ou seja, a vedação de 
multiplicidade de punições ao mesmo sujeito pelo mesmo fato ilícito. Isso é 
consequência dos princípios da legalidade e da proporcionalidade, já que a 
aplicação de uma sanção a alguém pelo cometimento de uma falta de natureza 
penal ou administrativa veda nova punição desse agente pela mesma conduta.  
Ou seja, uma vez imposta a sanção administrativa, esgota-se a competência 
punitiva da Administração243.  
Para que se caracterize o bis in idem é necessário haver, nas situações 
antecedente e consequente, identidade de sujeitos, fatos e fundamentos.  
Por se tratar de um princípio geral de direito, o non bis in idem só pode ser 
afastado por expressa disposição legal e, mesmo assim, em casos excepcionais 
onde exista um interesse superior da Administração a ser protegido.  
Como ensina Rafael Munhoz de M 
 

                                                
242 Obra citada, pág. 1099 
243 Nas infrações administrativas disciplinares também vige o princípio do non bis in idem, já reconhecido na 
Súmula 19 do STF: “É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em 
que se fundou a primeira”. 
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ello244, o princípio do non bis in idem é corolário do princípio da 
proporcionalidade: ninguém pode ser reiteradamente punido pela prática de uma 
mesma conduta. E acrescenta: 

Ao criar uma infração administrativa e a respectiva sanção, o 
legislador considera que a medida sancionadora estabelecida é 
proporcional e adequada à situação de fato tipificada, à luz da 
finalidade preventiva que a sanção deve atingir. Dito de outro 
modo: o legislador determina qual é a sanção administrativa 
adequada e proporcional à gravidade do fato praticado, tendo em 
mira a prevenção. Se a sanção administrativa prevista pelo 
legislador é a medida adequada e proporcional ao atendimento da 
finalidade preventiva, sua aplicação reiterada em razão de uma 
mesma conduta representa excesso intolerável, ofensivo ao 
princípio da proporcionalidade.   

Ao se encerrar um processo (ou procedimento) administrativo sancionador, 
culminando com a imposição de multa, o Crea não pode retomá-lo, ou seja, dar 
início a outro procedimento (ainda que nos mesmos autos) para apurar a prática 
da conduta já punida, tendo ou não a multa sido quitada espontaneamente pelo 
autuado. Ter-se-á, neste caso, esgotado a competência punitiva do Conselho 
relativamente àquela infração específica e determinada.   
Daniel Ferreira 245 também aborda essa questão, afirmando que “[...] o non bis in 
idem tem a serventia, enquanto princípio geral do Direito, de proibir 
reiteradamente o sancionamento por uma mesma infração – vale dizer, afastar a 
possibilidade de múltiplas e reiteradas manifestações sancionadoras da 
Administração”.  
Conclui o autor que “[...] é juridicamente inválida a imposição de qualquer outra 
sanção pela Administração Pública, mesmo que em sede revisional, tendo por 
pressuposto o mesmo ilícito”.  
No caso do parágrafo único do art. 73 desta lei, existe a previsão de aplicação de 
multa em dobro nos casos de reincidência, ou seja, do cometimento de nova 
infração, pelo mesmo sujeito e por fato ilícito idêntico ao primeiro, após o trânsito 
em julgado da infração anterior.  
O intuito da lei foi criar obstáculos à repetição das infrações pelo aumento da 
sanção imposta. As multas previstas nesta lei possuem caráter retributivo, ou seja, 
uma sanção pessoal ao sujeito que comete a infração, de forma a desestimulá-lo a 
reincidir. A finalidade é essencialmente preventiva.    
Por exemplo: se o sujeito é autuado por exercício ilegal da profissão (art. 6º, "a"), 
ocorre o trânsito em julgado (no âmbito administrativo e/ou judicial) e ele quita a 
multa sem regularização da situação que lhe deu origem, não poderá ser autuado 
novamente pela (mesma) infração já punida.  
O que se deve observar na reincidência é se o sujeito está praticando nova 
infração ou se ainda continua praticando a mesma infração que deu origem à 

                                                
244 MELLO, Rafael Munhoz de. O Regime Jurídico das Sanções Administrativas. Revista Eletrônica da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná – n.º 4 – Ago/Dez/2009 - 
http://www.oabpr.com.br/revistaeletronica/revista04/149-171.pdf 
245 FERREIRA, Daniel. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, págs. 133-135  
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primeira autuação (e consequente condenação). No primeiro caso multa-se em 
dobro; no segundo não se pode aplicar nova multa.  
Isso não significa que em determinados casos não possam ser lavradas várias 
autuações contra o mesmo sujeito, desde que se configurem infrações distintas.  
Por exemplo, uma construtora pode ser autuada simultaneamente pela falta de 
responsável técnico (art. 6º, e) e também pela falta de ART de projeto/execução 
de determinada obra (art. 3º da lei 6.496/77). O que não pode ocorrer é a lavratura 
simultânea de vários autos pela mesma infração, porque nesse caso tem-se a 
figura da infração continuada (continuidade delitiva), desafiando uma única 
lavratura. A jurisprudência é neste sentido: 
  

ADMINISTRATIVO - SUNAB - SANÇÃO ADMINISTRATIVA 
POR INFRAÇÃO AO TABELAMENTO DE PREÇO - 
NATUREZA CONTINUADA. 1. A jurisprudência desta Corte, 
em reiterados precedentes, tem entendido que há infração 
continuada quando a Administração Pública, exercendo o 
poder de polícia, constata, em uma mesma oportunidade, a 
ocorrência de infrações múltiplas da mesma espécie. A 
caracterização da continuidade delitiva administrativa se dá 
em uma única autuação (múltiplos precedentes). 2. Recurso 
especial provido.  (STJ, REsp 616.412/MA, Rel. Min. Eliana 
Calmon, DJU 29.11.04).   

As multas aplicadas pelo Crea não têm como objetivo impelir o sujeito a uma 
obrigação de fazer ou não fazer. Elas possuem apenas caráter sancionatório ou 
retributivo, pelo cometimento de fatos ilícitos, e não caráter cominatório 
(astreintes).  
Portanto, após o trânsito em julgado da primeira infração, caso o sujeito cometa 
nova infração idêntica, o Crea pode autuar e aplicar a multa em dobro, pois se 
trata de reincidência.  Mas se o sujeito ainda estiver cometendo a mesma infração 
que deu origem ao primeiro processo administrativo, não poderá ser autuado 
novamente por esse fato (non bis in idem).  
 
Contudo, em algumas situações ou tipos de infração, como, por exemplo, a do art. 
59 (falta de registro), o Crea pode autuar a mesma pessoa mais de uma vez, 
desde que a autuação anterior tenha gerado um processo administrativo, sob o 
pálio constitucional do contraditório e da ampla defesa, e tenha ocorrido o trânsito 
em julgado sem a devida regularização. A autuação seguinte deverá gerar novo 
processo administrativo, a ser conduzido com todas as garantias ao administrado.  
 
Isso não configura bis in idem, porque, no caso, trata-se de infração permanente, 
ou seja, uma omissão duradoura do dever de estabelecer ou restaurar situação de 
legalidade decorrente de um ato ilícito inicial do agente.  
 
O que não pode ocorrer é a lavratura de um segundo AIN contra o mesmo sujeito, 
por uma infração permanente, sem que tenha havido um processo administrativo 
transitado em julgado referente à infração anterior.   
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Para evitar que se torne mais conveniente para o sujeito infringir a lei do que 
regularizar a situação infracional, os valores das multas deveriam ter capacidade 
dissuasória, sem ser abusivas ou confiscatórias.   
Além do mais, tanto o cumprimento voluntário como compulsório da sanção 
imposta leva à sua extinção. Assim se dá, por exemplo, com o pagamento 
voluntário da multa ou a publicação em jornal do edital de censura pública a um 
profissional. “Em todas essas situações haverá a consumação da restrição 
imposta em todos os seus peculiares efeitos, exaurindo-se por completo o 
conteúdo do ato administrativo sancionador, salvo no que tange à condição de 
primário”246. 
Conclui-se que ninguém pode ficar sendo reiteradamente punido pelo mesmo fato 
isolado. A aplicação continuada de multas tem um caráter nitidamente 
confiscatório, o que é repudiado pelo Direito, já que o principal objetivo da sanção 
de natureza retributiva é o desestímulo à infração e não a arrecadação de 
recursos, a coação do sujeito à prática de ato ou abstenção de fato ou, ainda, a 
indenização de prováveis vítimas. 
 
Com relação a essa matéria (reincidência e non bis in idem), o Confea já se 
manifestou, por exemplo, nas Decisões Plenárias PL 0253/2012, 0697/2012 e 
1522/2012. 
  
Outra questão é saber qual o prazo que deverá fluir entre uma falta devidamente 
sancionada e outra para a caracterização da reincidência. Não há previsão sobre 
a matéria na lei 5.194/66 ou nos regulamentos do Confea (em especial, Resolução 
1.004, de 2003). O art. 54 da Lei 9.784/99 fixa a decadência quinquenal do direito 
de a Administração anular seus próprios atos de que tenham decorrido efeitos 
favoráveis para os administrados, nada mencionando acerca da reincidência.     
 
Na ausência de comando prescritivo explícito em lei, pode o intérprete buscar 
solução para o caso concreto mediante analogia com outras normas, quando a 
natureza dos regimes jurídicos aplicáveis assim o permitir. A Lei 8.112/90, que 
trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, em seus artigos 
131 e 137, menciona o prazo de 5 (cinco) anos para que as penalidades de 
advertência, suspensão e de proibição de nova investidura em cargos públicos 
federais tenham seus registros cancelados, retornando os infratores ao status quo 
ante.  
 
O art. 64, I, do CP247 determina que, decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos do 
trânsito em julgado da sanção e não havendo o cometimento de nova infração, o 
sujeito retorna à condição de primário, não podendo ser aplicada a reincidência.  
 
Portanto, com base nessas analogias, entendemos que, decorridos mais de cinco 
anos da aplicação de qualquer uma das sanções descritas no artigo em comento, 
não pode mais ser aplicada a reincidência com a consequente majoração do valor 

                                                
246 FERREIRA Daniel, obra citada, pág. 179    
247 Art. 64. Para efeito de reincidência: I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a cinco 
anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.   
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da multa. A impossibilidade de o administrado retornar à condição de primário 
significaria mácula perpétua à dignidade e à imagem da pessoa humana, não 
encontrando tal situação amparo constitucional (CF/88, art. 1º, III).  
 
Sobre multas, ver também comentário (4) ao artigo 71.  
 
_________________________________________________________________ 
Art. 74. Nos casos de nova reincidência (1) das infrações previstas no artigo 
anterior, alíneas "c", "d" e “e" será imposta, a critério das Câmaras 
Especializadas, suspensão temporária do exercício profissional, por prazos 
variáveis de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, pelos Conselhos Regionais em 
pleno, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (2) 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Comentários: 
 
(1) A lei fala em nova reincidência, ou seja, uma terceira incidência na mesma 
infração, tendo transitado em julgado as duas primeiras no âmbito administrativo. 
Trata-se de situação de difícil ocorrência, daí a dificuldade para os Conselhos 
Regionais imporem penalidades de suspensão temporária do registro profissional. 
De todo modo, aplicam-se às novas reincidências os entendimentos manifestados 
nos comentários ao art. 73.     
 
(2) A Câmara Especializada só pode aplicar penas de suspensão temporária do 
registro profissional que variem de seis meses a dois anos. Acima de dois e até 
cinco anos, somente o Plenário do Crea possui essa competência. Em caso de 
recurso interposto por profissional ao Plenário após imposição pela Câmara de 
penalidade de suspensão do registro inferior a dois anos, o órgão pleno poderá 
confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, 
procedendo à reanálise do conteúdo fático probatório constante dos autos do 
processo, desde que ocorra a cientificação do recorrente para apresentação de 
novas alegações (Lei 9.784/99, art. 64). 
 
_________________________________________________________________ 
Art. 75. O cancelamento (1) do registro será efetuado por má conduta pública 
e escândalos (2) praticados pelo profissional ou sua condenação definitiva 
por crime considerado infamante. (3)  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) O cancelamento do registro é uma sanção administrativa aplicada ao 
profissional que, tendo cometido “escândalos” ou sido condenado definitivamente 
por “crimes infamantes”, venha a ser apenado em processo ético perante o Crea. 
Em princípio, pela literalidade do dispositivo legal, o cancelamento do registro tem 
natureza permanente ou definitiva.  
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Correntes doutrinárias248 e jurisprudenciais defendem que a imposição de 
sanções administrativas permanentes (perpétuas) vai de encontro ao Princípio 
da Proporcionalidade em sentido estrito. A Constituição Federal de 1988, no seu 
artigo 5º, XLVII, “b”, proíbe a aplicação de penas de caráter perpétuo. A Carta 
Magna se refere a “penas” em sentido amplo, incluindo as de natureza 
administrativa.  
 
Daniel Ferreira249 assim definiu o conceito de sanção permanente: “Sanção 
permanente é aquela que, voltada ao futuro, inviabiliza o regular exercício de um 
direito (cujo implemento pode, ou não, depender do prévio preenchimento de 
certos requisitos para tanto, conforme estatuído em lei).” 
 
Exemplifica com o caso de um sujeito que cometeu infração grave na condução de 
uma instituição financeira, tendo recebido como penalidade a inabilitação 
permanente para o exercício dessa função. Essa situação, no entendimento 
daquele autor, não pode prosperar, pelo menos no que pertine à liberdade de 
exercício profissional. Conclui o referido jurista afirmando que uma lei que institui 
sanção permanente sem referir a possibilidade de reabilitação do punido afronta a 
constituição brasileira.  
 
Em suma, ainda segundo Ferreira, “[...] não se pode, em face do ordenamento 
jurídico vigente, admitir que seja imposta uma sanção pela Administração Pública, 
ou por quem legitimado para tanto250, em caráter perpétuo.” 
 
Algumas leis trazem a previsão de sanções permanentes (Estatuto da Advocacia - 
Lei 8.906/94, art. 35, III e art. 41; Lei 8.666/93 (Licitações), art. 87, IV; e Lei 
9.503/97 (CTB), art. 256, V c/c § 2º do art. 263), mas prevêem a possibilidade de 
reabilitação do punido, mediante, respectivamente, provas de bom 
comportamento, ressarcimento de danos eventualmente causados ou submissão 
a novos exames de proficiência.   
 
O STF e o STJ já enfrentaram essa matéria e reconheceram a 
inconstitucionalidade de sanções administrativas permanentes, como aquela 
prevista no inciso IV do art. 44 da lei 4.595/64 (inabilitação permanente para o 
exercício de cargos de direção ou gerência em instituições financeiras)251. 
 
Em face do exposto pode-se concluir que o cancelamento definitivo do registro 
profissional é medida que afronta a constituição. A lei deveria ter previsto o limite 
máximo temporal da pena proporcionalmente à gravidade do fato ou do ilícito 
cometido, abrindo a possibilidade de uma reabilitação para o exercício 
profissional.  
 
Também, como assinala Ferreira252, a sanção do cancelamento do registro não 
pode ser ao mesmo tempo formalmente temporária e materialmente permanente. 
De nada adiantaria uma lei fixar a pena de cancelamento ou suspensão do 
                                                
248 Entre outros, Rafael Munhoz de Mello e Daniel Ferreira. 
249 FERREIRA, Daniel. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, págs. 135-137. 
250 Aqui se incluem as autarquias de fiscalização do exercício profissional  
251 STF, RE 154.134-2/SP, Min. Sydnei Sanches, DJ 29/10/99; STJ, MS 1.119/DF, DJ 01/6/92) 
252 Obra citada, pág. 137 
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registro pelo prazo de 50 anos, pois isso ofenderia o princípio da razoabilidade. 
Nesse caso, a decisão seria materialmente inconstitucional.   
 
Uma das principais prerrogativas de um sistema de fiscalização e regulação 
profissional é a de exercitar sua competência legal no sentido de afastar do seu 
meio as pessoas que, por conduta imprópria, tenham transgredido regras éticas e 
morais indispensáveis ao exercício da profissão. Aqui se confrontam, de um lado, 
um direito fundamental estabelecido na Constituição, e de outro, a preservação da 
ética e dos valores que devem reger o exercício profissional.    
 
Não há questionar que este seja um assunto polêmico, mas qualquer 
consideração que se faça sobre a matéria, ou ainda, eventual decisão que venha 
a ser tomada no caso concreto, não pode desconsiderar a garantia individual 
fixada em cláusula pétrea e contida no inciso XLVII do art. 5º da CF/88.    
 
(2) Má conduta pública e escândalos são conceitos vagos e juridicamente 
indeterminados, cuja inserção em norma sancionadora é certamente questionável, 
haja vista o Princípio da Tipicidade, que se aplica tanto ao Direito Penal quanto 
ao Direito Administrativo.  
 
Pode-se considerar má conduta como sendo uma postura incorreta, de más 
intenções, baseada em algum interesse ou em falta de ética; conduta ilegal, de 
quem age desrespeitosamente ou em desleixo, que conduz seu modo de agir 
baseado em algum interesse escuso ou imoral.  
 
Por outro lado, segundo o dicionário Aurélio, escândalo é: “1. Aquilo que é causa, 
ou resulta de erro ou pecado; 2. Aquilo que perturba a sensibilidade pelo desprezo 
às convenções ou a moral vigente; 3. Indignação provocada por um mau exemplo, 
ou ação vergonhosa, leviana, indecente; (...) 5. Grave acontecimento que abala a 
opinião pública; 6. Fato imoral, revoltante.”    
 
A análise do que possa ser considerado um comportamento escandaloso depende 
de circunstâncias subjetivas, geográficas, temporais, culturais e morais. Deve ser 
um comportamento que atinja a sensibilidade e afete a dignidade do “homem 
médio” pertencente à comunidade do profissional.  
 
Desse modo, deve o aplicador da sanção sopesar com cuidado e parcimônia os 
fatos trazidos a julgamento para verificar se a conduta do profissional se enquadra 
em algum dos muitos conceitos e definições possíveis para as expressões 
“escândalo” e “má conduta pública”.   
 
(3) Os crimes infamantes não estão tipificados no Código Penal. São 
mencionados apenas nas esferas administrativa e disciplinar, como no artigo em 
comento e nos arts. 8º, § 4º e 34, XXVIII do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906, de 
04.07.1994).  
 
Veja-se uma das definições para crime infamante: "Denominação dada ao crime 
que, devido aos meios empregados e às circunstâncias em que se realizou, 
ocasiona no meio social uma reprovabilidade maior manifestada sobre o autor do 
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crime e que o desonra, rebaixa e avilta, principalmente levando-se em conta os 
motivos que levaram o agente a delinquir e que causa repulsa253 ”.  
 
Entende-se, portanto, como infamante todo crime que acarrete desonra, 
indignidade e infâmia ao seu autor, o que não deixa de ser um critério 
eminentemente subjetivo de classificação. Para os efeitos desta lei, na sua 
perspectiva deontológica, podem-se reputar como infamantes os crimes que 
repercutem negativamente contra toda a categoria profissional dos engenheiros e 
agrônomos, atingindo a imagem coletiva dessas profissões e a dos que as 
exercem de forma ética, digna e honesta.  
 
Para os efeitos da cassação do registro de um profissional pela prática de crime 
infamante, é o próprio Crea, por meio de seus órgãos, que irá fazer a análise 
objetiva do ato criminoso e enquadrá-lo ou não no conceito a que se refere a lei. 
Ressaltando-se que é necessária uma condenação criminal transitada em julgado 
para que se dê início ao processo ético disciplinar contra o profissional. 
 
Um dos corolários da Administração Pública é o Princípio da Segurança 
Jurídica, que se traduz por uma previsibilidade de atuação do poder estatal frente 
ao particular. Ninguém pode ser surpreendido por uma decisão estatal, ainda mais 
que lhe imponha sanções. Por isso as normas jurídicas devem ter aquilo que o 
grande constitucionalista lusitano Gomes Canotilho chamou de “densidade 
normativa suficiente na regulamentação legal”254. 
 
O Princípio da Tipicidade exige que o comportamento vedado e a sanção a ele 
correspondente estejam claramente definidos na norma sancionadora. A conduta 
vedada ao particular deve estar bem identificada, para que lhe seja possível 
conhecer as conseqüências que podem resultar de sua prática. Ou seja: não basta 
a garantia formal de que as sanções e as penas estejam previstas em lei; deve 
haver a garantia material de que as condutas proibidas estejam bem delineadas. 
 
O art. 75 desta lei criou uma sanção perpétua (cancelamento do registro), em tese 
não recepcionada pela CF/88, sem definir claramente quais os comportamentos 
do agente que nela o fariam incidir. Definir como fatos suscetíveis de aplicação de 
grave penalidade, como a do cancelamento do registro, “escândalos” e “crimes 
infamantes”, é autorizar que os Conselhos Regionais atuem com injustificável 
poder discricionário na averiguação dos fatos e sua subsunção à norma 
sancionadora, o que vai de encontro aos princípios da legalidade e da tipicidade.   
 
Para Rafael Munhoz de Mello255, não é proibido ao legislador utilizar-se de 
conceitos juridicamente indeterminados na descrição de ilícitos administrativos. 
Em certas hipóteses a lei não tem como descrever a infração sem utilizar-se desse 
tipo de conceito. Entretanto, seu uso não afasta o princípio da tipicidade. O que 
deve ocorrer é a descrição do ilícito de forma a bem caracterizar a conduta 
vedada. Como exemplo, aquele autor menciona o conceito indeterminado “agir de 
                                                
253 Enciclopédia Saraiva do Direito, v. 21, p. 398. 
 
254 Citado por Rafael Munhoz de Mello in Princípios Constitucionais de Direito Administrativo 
Sancionador, pág. 133. 
255 Obra citada, pág. 141 
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modo imoral”, que não fornece elementos suficientes para a caracterização da 
conduta. 
 
O professor Marçal Justen Filho abordou esse problema ao comentar o artigo 87 
da Lei 8.666/93256, entendendo que, por ausência de precisão e clareza do tipo 
legal, não pode a Administração Pública impor qualquer uma das sanções 
mencionadas no dispositivo. 
 
Crimes infamantes não encontram definição em nenhuma lei, deixando sua 
caracterização dependente de um (perigoso) subjetivismo por parte dos 
julgadores.  
 
O Confea deveria publicar uma Resolução regulamentando a aplicação deste 
artigo, de modo a homogeneizar os entendimentos acerca dos conceitos de má 
conduta, escândalo e crimes infamantes.    
 
A partir da publicação da LC 135, de 4 de junho de 2010, também conhecida como 
“Lei da Ficha Limpa”, que alterou a LC 64, de 18 de maio de 1990, os profissionais 
que tenham seus registros cassados pelos respectivos Conselhos Profissionais 
tornam-se inelegíveis para concorrer a cargos públicos pelo prazo de oito anos257.  
 
Andou bem o legislador nesse caso, pois cumpriu os ditames constitucionais e 
garantiu aos punidos com a pena de cassação do registro profissional o direito à 
restauração dos direitos políticos após o prazo de oito anos.  
 
________________________________________________________________ 

Art. 76. As pessoas não habilitadas que exercerem as profissões reguladas 
nesta lei, independentemente da multa estabelecida (1), estão sujeitas às 
penalidades previstas na Lei de Contravenções Penais. (2) 

_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Art. 73 desta lei.  
 
(2) O exercício ilegal da engenharia e demais profissões regulamentadas por esta 
lei não constitui crime, mas contravenção penal258, cuja definição encontra-se no 
art. 1º da LICP, Decreto-lei 3.914, de 09.12.1941259. O art. 47 da LCP, Decreto-lei 
3.688, de 03.10.1941, dispõe da seguinte forma:  

                                                
256 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9ª edição, pág. 570. 
257 Lei Complementar 64/90 - Art. 1º. São inelegíveis: I - para qualquer cargo: [...] m) os que forem excluídos 
do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de 
infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo 
Poder Judiciário; 
258 Ontologicamente, não há distinção entre crime e contravenção. A diferença é apenas de “grau” ou de 
“quantidade”, segundo a vontade do legislador.  
259 Art. 1º: Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer 
isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que 
a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.  
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Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que 
a exerce, sem preencher as condições a que por lei está 
subordinado o seu exercício. Pena – prisão simples, de 15 (quinze) 
dias a 3 (três) meses, ou multa.  

 
A CF/88, no art. 5º, XIII, estabelece que é livre o exercício de qualquer profissão, 
atendidos os requisitos que a lei estabelecer. A contravenção penal do art. 47 da 
LCP abrange todas as profissões regulamentadas por lei, com exceção daquelas 
cujo exercício ilegal é considerado crime (medicina, odontologia e farmácia, art. 
282 do CP).  
 
No nosso entendimento, sempre se configurou equivocada a tipificação 
meramente contravencional dada ao exercício ilegal da engenharia, cujas 
atividades, se praticadas por leigos, possuem enorme potencial ofensivo de 
caráter coletivo. Encontra-se na pauta de votações da Câmara Federal260 o 
Projeto de Lei 6699/2002, do ex-deputado João Carlos Coutinho (PFL- RJ), que 
altera dispositivos do Código Penal e inclui como crime contra a saúde pública o 
exercício ilegal das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo. Os 
Conselhos Regionais têm o dever de representar ao Ministério Público ou à 
autoridade policial sempre que tomarem conhecimento da prática da 
contravenção penal do art. 47 da LCP, relativa ao exercício ilegal da engenharia 
e da agronomia. 
 
Art. 77. São competentes para lavrar autos de infração das disposições a 
que se refere a presente lei, os funcionários (1) designados (2) para esse fim 
pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia nas respectivas 
Regiões.  
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Os colaboradores dos Conselhos Regionais contratados sob o regime celetista 
denominam-se empregados. Os estatutários – se existem - denominam-se 
servidores.    
 
(2) Os fiscais ou agentes fiscais são os empregados que detém competência 
para notificar e lavrar autos de infração. Essa competência integra as atribuições 
dos seus cargos. Auto de infração lavrado por empregado não dotado de 
competência específica é passível de anulação.  
_________________________________________________________________ 
Art. 78. Das penalidades impostas pelas Câmaras Especializadas, poderá o 
interessado (1), dentro do prazo de 60 (sessenta) dias (2), contados da data 
da notificação (3), interpor recurso261 que terá efeito suspensivo, para o 
Conselho Regional e, no mesmo prazo, deste para o Conselho Federal. 
 
§ 1º Não se efetuando o pagamento das multas, amigavelmente, estas serão 
cobradas por via executiva (4).  
                                                
260 Em janeiro de 2013.  
261 Súmula 373 do STJ: É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso 
administrativo. 
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§ 2º Os autos de infração, depois de julgados definitivamente (5) contra o 
infrator, constituem títulos de dívida líquida e certa. (6) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Para os efeitos desta lei, podemos adotar o conceito de interessado trazido 
pela Lei 9.784, de 29.01.1999, em seu artigo 9º:  
 

Art. 9º: São legitimados como interessados no processo 
administrativo: 
 
I – as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de 
direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de 
representação;  
II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou 
interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada; 
III - as organizações e associações representativas, no tocante a 
direitos e interesses coletivos;  
IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto 
a direitos ou interesses difusos. 

 
As Câmaras Especializadas, órgãos julgadores de primeiro grau, não possuem 
interesse em recorrer das decisões dos Plenários dos Creas, pois não se 
enquadram em nenhuma das categorias elencadas no art. 9º da Lei 9.784/99.  
 
(2) Os prazos recursais estabelecidos nesta lei são excessivos e só contribuem 
para a lentidão da tramitação dos processos no âmbito dos Creas e do Confea. A 
Lei 9.784/99 estabeleceu prazos de cinco dias para a interposição de recursos 
administrativos no âmbito federal, tendo acompanhado, de certa forma, o que já 
havia sido disposto em outras normas (p.ex., lei das licitações). O CPP 
estabeleceu prazo de cinco dias para apelação ou recurso em sentido estrito (arts. 
591 e 593); o CPC fixou em quinze dias o prazo para apelação e para interposição 
de recurso ordinário e extraordinário (art. 508).    
 
(3) A expressão correta é intimação262, cujo conceito é dado, entre outros, por De 
Plácido e Silva263: “[...] todo ato processual que tem por fim levar ao conhecimento 
de certa pessoa, seja parte ou interessado no feito, ato judicial ali praticado, a 
pedido da outra parte ou por ofício do juiz”. Intimação também traz o sentido de 
ordem ou determinação emanada de autoridade competente.  
 
Notificação é a ciência do que se pretende fazer, ao passo que citação é o 
chamamento para alguém comparecer ao processo, seja judicial ou administrativo. 
O art. 26 da Lei 9.784/99 usa, corretamente, o termo intimação para comunicar o 
interessado de decisão ou efetivação de diligências.    
 

                                                
262 Como disposto, por exemplo, no Código de Processo Penal, art. 392: “A intimação da sentença será feita: 
[...] 
263 Obra citada, pág. 768 
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(4) As dívidas ativas dos Conselhos Profissionais (com exceção da OAB e do 
CAU) são cobradas segundo os procedimentos da Lei 6.830, de 22.09.1980, 
conhecida como Lei da Execução Fiscal.  
 
(5) Transitados em julgado no âmbito administrativo dentro do Sistema 
Confea/Crea. 
 
(6) As dívidas consolidadas dos Conselhos, após trânsito em julgado no âmbito 
administrativo, são inscritas em dívida ativa da qual se extrai uma CDA (Certidão 
de Dívida Ativa), título executivo extrajudicial a teor do art. 585, VI, do CPC.  
 
 
_________________________________________________________________ 
Art. 79. O profissional punido por falta de registro (1) não poderá obter a 
carteira profissional, sem antes efetuar o pagamento das multas em que 
houver incorrido. (2)  
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Aquele que teve o registro suspenso ou cancelado e foi flagrado exercendo a 
profissão ilegalmente, tendo o processo de autuação transitado em julgado.   
 
(2) Entendemos que esta exigência é inconstitucional por afrontar o devido 
processo legal. A Administração Pública dispõe dos mecanismos administrativos e 
judiciais necessários para exigir e cobrar seus créditos, não podendo coagir os 
particulares a quitá-los pela negação de seus direitos.   
   
 
_________________________________________________________________ 

TÍTULO V 
Das disposições gerais 

 
Art. 80. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia constitui serviço 
público federal descentralizado sob forma autárquica264, gozando os seus 
bens, rendas e serviços, bem como os dos Creas, que lhe são subordinados, 
de imunidade tributária (art. 20, inciso III, alínea "a" e seu § 1º, da 
Constituição do Brasil).  
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
Imunidades tributárias são vedações ao princípio jurídico da tributação 
obrigatória. Devem ter base constitucional, não podendo ser estabelecidas por lei 
ou regulamentos. Não se confundem com as isenções, estas sim, concedidas por 
lei265. A atual Constituição Federal prevê taxativamente as imunidades tributárias 
nos artigos 150 e 151, interessando aos Conselhos Regionais o disposto no art. 

                                                
264 Autarquias, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (Obra citada, pág. 153), são “pessoas jurídicas de 
Direito Público de capacidade exclusivamente administrativa”. Sua criação se dá exclusivamente por lei de 
iniciativa dos Poderes Executivos. Para uma melhor compreensão acerca do tema, ver o Adendo 1 a esta obra.  
265 Ver art. 175, I do Código Tributário Nacional.  
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150, VI, “a”, e no § 2º.266 Em se tratando de autarquias mantidas por receitas de 
natureza tributária, a imunidade do art. 150, VI, “a” da CF/88 atinge os Conselhos 
Profissionais.  
 

TRF5 - AC 200681000197140 - Desembargador Federal Francisco 
Barros Dias - 2ª T - DJE 25/02/2010 
  
TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARÁ. IPVA. 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO.  
 
1. O ponto central da controvérsia consiste em saber se basta ou 
não ter a natureza jurídica de autarquia para o ente usufruir do 
benefício fiscal estabelecido pelo art. 150, VI, a, da Constituição 
Federal. 2. A r. sentença foi exarada no sentido de que além da 
natureza autárquica, a Carta Magna exige que o ente seja 
instituído e mantido pelo Poder Público, requisito que a parte ora 
Apelante não atende, pois é mantida pelo recolhimento de 
contribuições dos profissionais que lhe são subordinados e demais 
taxas necessárias ao exercício das profissões que lhe são afetas. 
3. Não merece acolhida a alegativa da Administração tributária de 
que não se cuidam de entidades mantidas pela união ou qualquer 
outro ente do poder público, uma vez suas despesas serem 
custeadas por contribuições enquadráveis no gênero tributo, meio 
normal de cobertura das despesas estatais. 4. Os veículos 
pertencentes ao CREA-CE encontram-se destinados à sua 
finalidade essencial de fiscalização das profissões, configurando 
atividade típica do Estado, o que dá ensejo ao reconhecimento da 
imunidade tributária. 5. Precedente desta Egrégia Corte. 6. 
Apelação provida.  

 
Ressalte-se que essa imunidade se refere somente a impostos, não abrangendo 
as taxas e as contribuições em geral267.  
 _________________________________________________________________ 
Art. 81. Nenhum profissional poderá exercer funções eletivas (1) em 
Conselhos por mais de dois períodos sucessivos. (2) 
_________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) O Confea, usando do seu poder regulamentar (art. 27, “f”), publicou a 
Resolução 1.021, de 2007, que trata do processo eleitoral no âmbito do Sistema 
Confea/Crea para os cargos de presidente do Confea, presidentes dos Creas e 
conselheiros federais. Assim dispõe o art. 37 daquela norma:  

 
Art. 37. Para efeito do art. 81 da Lei n.º 5.194, de 1966, funções 
de natureza diversa não se somam, permitindo-se que um 

                                                
266 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI – instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos 
outros. [...] § 2º. A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades 
essenciais ou às delas decorrentes.       
267 STF, AgRg no RE 378.144, rel. Min. Eros Grau, DJ 22.04.2005 
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profissional, após dois mandatos consecutivos como conselheiro, 
na condição de titular e/ou suplente ou presidente de Conselho 
Regional, possa ser eleito presidente de Conselho Federal ou vice-
versa. 
 
§ 1º As funções eletivas são aquelas de investidura de 
profissional como conselheiro federal, presidentes do Confea 
e dos Creas;  
§ 2º As funções eletivas no Sistema Confea/Crea são 
consideradas de natureza diversa; 
§ 3º O profissional que já ocupa uma segunda e idêntica função 
eletiva deve cumprir o interstício de três anos, que caracteriza a 
quebra da sucessividade para se candidatar a função de mesma 
natureza. (grifamos) 
 

Julgamos correta a interpretação do Confea sobre a matéria, haja vista que 
somente os ocupantes dos cargos relacionados no § 1º retro citado são 
submetidos a processo eleitoral por sufrágio direto e secreto de todos os 
profissionais registrados no Sistema Confea/Crea.  
 
Os conselheiros regionais são escolhidos tão-somente no âmbito de suas 
associações, escolas e faculdades, para representá-las no Plenário dos Creas, 
exercendo mandatos representativos.   
 
Os presidentes do Confea, dos Creas e os conselheiros federais são eleitos pelo 
universo de profissionais registrados (sufrágio universal), e não pelas entidades de 
classe ou escolas. Desse modo, cumprem mandatos eletivos com plena 
autonomia, que mais se assemelham aos mandatos políticos em geral. Sua 
cassação dependerá da instauração de procedimento de natureza disciplinar 
perante os Plenários do Confea ou dos Creas, conforme o caso, na forma dos 
seus Regimentos.    
 
A Resolução 1.039, de 2012, regulamentou a sucessividade de mandatos para 
cargos e funções eletivas do Sistema Confea/Crea e Mútua. Como os 
conselheiros regionais não exercem funções eletivas, de acordo com o disposto 
no §1º do art. 37 da Resolução 1.021, de 2007, em tese não se lhes aplicariam as 
disposições da Resolução 1.035. Entretanto, o art. 1º dessa resolução determina 
que a quebra de sucessividade também seja aplicada aos conselheiros regionais e 
seus suplentes, que só podem exercer dois mandatos consecutivos, sendo a 
quebra da sucessividade equivalente ao prazo do mandato. No nosso entender, 
há uma contradição explícita entre as Resoluções 1.021 e 1.035 nesse aspecto.    
 
(2) Ver § 3º do art. 37 da Resolução 1.021/2006.  
________________________________________________________________ 
 Art. 82. As remunerações iniciais (1) dos engenheiros, arquitetos e 
engenheiros-agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora (2), não 
poderão ser inferiores (3) a 6 (seis) vezes o salário mínimo (4) da respectiva 
região.  
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
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(1) Este artigo foi vetado pelo Presidente da República, mas mantido pelo 
Congresso Nacional268. Remuneração, em sentido amplo, é a retribuição por 
serviços prestados (inclui salários, gorjetas, comissões, corretagens etc.). 
Remuneração inicial269 é a soma das importâncias mensais pagas ao 
profissional quando este ingressa nos quadros de uma empresa, órgão ou 
entidade. A lei estipula que as remunerações iniciais não poderão ser inferiores 
a 6 (seis) vezes o salário mínimo da região, mas não trata de reajustes devido a 
acordos coletivos, promoções ou reenquadramentos.  
 
A remuneração inicial devida aos profissionais de que trata esta lei independe da 
duração do curso superior, se de 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos, contrariamente ao 
disposto no art. 4º da lei 4.950 – A270.  
 
Valentin Carrion271 assim se manifesta sobre a matéria:  
 

A legislação fixava salário mínimo de engenheiros, arquitetos e 
engenheiros-agrônomos, de acordo com a extensão do curso 
universitário, maior ou menor de quatro anos; posteriormente, 
eliminou essa distinção (Lei 5.194/66, art. 82).    

 
(2) O STF já decidiu272 que essa norma não se aplica aos servidores ocupantes de 
cargos públicos efetivos regidos por estatutos. Somente é aplicável aos ocupantes 
de empregos sob o regime celetista. Decisões posteriores do STF têm confirmado 
esse entendimento273. O motivo é que, por força do disposto na Constituição 
Federal (art. 61, § 1º, II, “a”) e nas constituições dos estados-membros, cabe 
somente aos chefes dos poderes executivos a iniciativa de leis referentes ao 
aumento de servidores públicos. Há dúvida sobre se os empregados públicos 
estariam sujeitos a esse piso salarial. Se a criação desses empregos e a fixação 
de suas remunerações dependerem de lei em sentido formal e material, 
entendemos que se equiparam aos cargos públicos para os efeitos deste artigo.  
 
(3) A lei 5.194/66 estipulou uma remuneração inicial equivalente a 6 (seis) vezes 
o salário mínimo, mas não fez menção à jornada de trabalho. A lei 4.950-A, ao 
tratar da mesma matéria, estipulou duas remunerações mínimas obrigatórias, 
de 6 (seis) ou 8,5 (oito vírgula cinco) salários mínimos274, equivalentes às jornadas 
                                                
268 Ver parte final do Adendo 3 – texto completo da Lei 5.194/66. 
269 O art. 7º, V, da CF/88, prevê a fixação de pisos salariais proporcionais à extensão e à complexidade do 
trabalho. Este é o fundamento constitucional da estipulação de salários mínimos profissionais aos 
engenheiros, arquitetos e agrônomos, bem como às demais categorias profissionais, mediante lei.    
270 “Art. 4º. Para os efeitos desta lei, os profissionais citados no art. 1º são classificados em: a) diplomados 
pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de 
Agronomia e de Veterinária com curso universitário de 4 (quatro) anos ou mais; b) diplomados pelos cursos 
regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de 
Veterinária com curso universitário de menos de 4 (quatro) anos.” 
271Obra citada, pág. 140 
272 O Supremo Tribunal Federal (DJ de 13.03.1968), na Representação n.º 745-DF, declarou não se aplicar o 
dispositivo ao pessoal regido por estatutos (funcionários públicos).  
273 RE 245.098/SC, ministro Joaquim Barbosa, 22.04.2010 
274 SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. JORNADA DE OITO HORAS. 
LEI N. 4.950-A/66. O salário mínimo profissional dos engenheiros com jornada de oito horas deve ser 
equivalente a 8,5 salários mínimos, conforme disposto na Lei n.º 4.950-A/66. (TRT12, RO 02969-2006-009-
12-00-0, 2ª Turma, publicado em 08.05.2008, rel. Juíza Teresa Regina Cotosky).   
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de 6 (seis) ou 8 (oito) horas diárias275. A questão que se coloca é se um 
profissional do Sistema Confea/Crea, detentor de relação de emprego, pode 
laborar em jornadas inferiores a seis horas diárias, percebendo um piso salarial 
proporcional à jornada, que, necessariamente, seria inferior a seis salários 
mínimos.  
 
As leis retro citadas não mencionam salários inferiores a seis vezes o salário 
mínimo para jornadas inferiores a seis horas. Entretanto, não vislumbramos 
impedimento à contratação de engenheiros e agrônomos pela legislação 
trabalhista, com jornadas inferiores a seis horas diárias e salários proporcionais. A 
duração da jornada de trabalho é regida pelos artigos 57 e 58, caput, da CLT.276 A 
consolidação das leis trabalhistas, de conformidade com o art. 7º, XIII, da 
CF/88277, não fixa uma jornada mínima, somente máxima. Para Valentin 
Carrion278·: 

 
A lei, a convenção coletiva ou as partes de comum acordo 
poderão fixar, quando da admissão do empregado, jornada normal 
inferior à legal. [...] as partes poderão contratar de início a 
prestação de trabalho em horário inferior a oito horas; o salário 
mínimo hora será respeitado, não o salário mínimo diário, que 
supõe o trabalho durante oito horas. [...] Nunca houve, nem há, 
impedimento algum para que o empregado seja contratado pelo 
tempo parcial que as partes escolham. (grifamos)   
 

Assim, um profissional pode ser contratado para jornada inferior a seis horas, 
respeitando-se o salário mínimo hora, que é o estipulado em lei dividido pelo 
número normal de horas laboradas (TST, E-RR-691989/2000.5, Rel. Min. José 
Luciano de Castilho Pereira, DJ 10/09/04; TST, 5ª T, RR 303/2003-026-07-00, rel. 
Min. Emmanoel Pereira, DJ 08/02/2008; TRF12, acórdão 04878, 3ª Turma, DJ/SC 

                                                
275 De acordo com a lei 4.950-A/66, as horas excedentes a 6 (seis) são remuneradas com acréscimo de 25%, 
não sendo consideradas horas extras. Somente a partir da 8ª hora é que se aplica o acréscimo constitucional de 
50% (CF/88, art. 7º, XVI). Neste sentido: TST, RR 33.913/91.0, 1ª Turma; TST, RR 219.130/95.0, 5ª Turma. 
A Súmula 370 do TST assim estipulou: “Médico e Engenheiro. Jornada de Trabalho. Leis 3.999/61 e 4950-
A/66. Tendo em vista que as leis 3.999/61 e 4.950-A/66 não estipulam a jornada reduzida, mas apenas 
estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os 
engenheiros, não há que falar em horas extras, salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o 
salário mínimo horário das categorias.” Louvável, contudo, as iniciativas de determinados sindicatos de 
engenheiros, que têm negociado com os sindicatos patronais pisos salariais superiores ao mínimo legal, o que 
só vem a reforçar a importância da existência de sindicatos fortes.   
276 Art.57. Os preceitos deste Capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, 
constituindo exceções as disposições especiais, concernentes estritamente a peculiaridades profissionais 
constantes do Capítulo I do Título III.  
Art. 58. A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 
oito horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.   
277 Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: [...] XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção 
coletiva de trabalho.  
278 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 34 ed. Atualizada por 
Eduardo Carrion. São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 108 
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22.05.2001, Juiz Luiz Fernando Vaz Cabeda 279; TRT15, acórdão 0669-2007-
138-15-00-5 RO, des. Luiz Cândido Sotero da Silva)280.  
 
Entretanto, cabe aos Conselhos Regionais, por meio de suas Câmaras 
Especializadas, analisar em cada caso concreto a jornada mínima diária e/ou 
semanal que o profissional deverá cumprir na empresa a fim de lhe prestar a 
devida assistência técnica, sempre tendo em vista as atividades desenvolvidas, a 
autonomia da vontade dos contratantes e os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.  
   
(4) A CF/88 autoriza a fixação de piso salarial em função da extensão e da 
complexidade do trabalho281. A Lei 4.950-A, de 20.04.1966, dispôs sobre a 
remuneração mínima obrigatória de profissionais diplomados em engenharia, 
química, arquitetura, agronomia e veterinária. Suas disposições, recepcionadas 
pela CF/88282, vão além daquelas estipuladas na Lei 5.194/66, publicada em 
24.12.1966.  
 
As duas leis continuam válidas no ordenamento jurídico brasileiro283. O art. 82 da 
lei 5.194/66 não mencionou a que jornada de trabalho se refere o piso 
remuneratório. É razoável supor que o legislador tivesse se referido a uma jornada 
de trabalho “normal” (que atualmente é de 8 horas diárias e 44 semanais, na 
forma do art. 7º, XIII da CF/88)284. Sendo assim a lei 4.950-A/66, que é da mesma 
hierarquia da lei 5.194/66 e mais benéfica ao trabalhador, deve prevalecer para 
fins de fixação do piso remuneratório profissional em função da jornada diária de 
trabalho. Deve-se observar que ambas as leis tratam somente dos pisos 
remuneratórios, nada dispondo sobre reajustes automáticos com base na 
variação do salário-mínimo285.  
 
O STF, em diversas oportunidades, tem reiterado que a vinculação de piso 
salarial, em especial do seu reajuste automático, a múltiplos do salário mínimo 
viola o inciso IV do art. 7º da CF/88286.  
                                                
279 EMENTA - Piso normativo. Contratação formalizada para trabalho em jornada parcial. 
Proporcionalidade. O piso normativo fixado para jornada integral é devido proporcionalmente em caso de 
expediente laborativo reduzido expressamente contratado.  
280 DIFERENÇAS SALARIAIS. JORNADA REDUZIDA. PISO SALARIAL PROPORCIONAL. NÃO 
CONCESSÃO. A melhor interpretação do art. 7º. IV e V da Constituição Federal é a que relaciona tal 
comando constitucional à jornada descrita no inciso XIII do mesmo dispositivo. Ora, o salário mínimo, assim 
como o piso da categoria, são atribuídos para a jornada integral legal. Garantir o pagamento proporcional à 
redução da jornada significa velar pela vedação ao enriquecimento ilícito, abominado pelo nosso ordenamento 
jurídico. 
281 “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: [...] V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do salário.”  
282 TST, E-RR – 650842/2000-0, DJ 08.02.2002; TST, RR 95453/1993-4, DJ 22.08.2008. 
283 TST, Ac. SDI 1569/94 
284 Entendimento diferente do exposto na primeira edição desta obra 
285 Orientação Jurisprudencial n.º 71 do TST, SBDI-2: SALÁRIO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO. LEI 
N.º 4950-A/66. VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 7º, INC. IV, DA CF/88. A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não 
afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido 
preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo. 
(grifamos)        
286 Entre eles: STF, AgRg no AI 357.477/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.10.2005; STF, 
AgRg no RE 270.888/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 25.05.2001; STF, RE 242.740-3/GO, DJ 
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Este também é o entendimento de Valentin Carrion287:  
 

O salário mínimo profissional absoluto é fixado em lei para os 
integrantes de uma categoria, não encontra resistência absoluta na 
CF, art. 7º, XXXII, e beneficia os servidores públicos celetistas, 
mas foi esvaziado, pela impossível vinculação ao salário 
mínimo geral (CF, art. 7º, IV e leis posteriores); mais incerta se 
apresenta, apesar de acolhida, a autorização legislativa a órgãos 
do Poder Executivo para que o fixem (como já se deu com os 
estivadores); seria o chamado salário profissional relativo. 
(grifamos).  

 
Por outro lado, o TST, em diversos acórdãos, seguindo a Orientação 
Jurisprudencial n.º 71 da SBDI-2, pacificou o entendimento de que o piso 
estipulado na Lei 4.950-A/66 foi recepcionado pela atual constituição, vedada 
somente sua vinculação automática ao reajuste do salário mínimo288.  
 
De fato, a vedação do inciso IV do art. 7º da CF/88 tem a finalidade única de 
impedir que o salário mínimo seja usado como indexador de preços e obrigações 
de natureza não salarial289. A Súmula Vinculante n.º 4 do STF não se aplica aos 
salários, somente às vantagens percebidas pelo trabalhador, quer seja servidor 
público ou empregado.  
 
Referida súmula teve origem em uma discussão sobre o cálculo do adicional de 
insalubridade, não sobre o piso salarial de qualquer categoria. O STF, no 
julgamento do RE n.º 507.153, relatado pelo Ministro Eros Grau, deixou patente a 
distinção entre salários e vantagens290.    
 
Desse modo, em consonância com os entendimentos predominantes da doutrina, 
do STF e TST, tanto art. 82 da Lei 5.194/66 quanto o art. 5º da Lei 4.950 – A 
foram recepcionados pela CF/88, devendo ser interpretados e aplicados de forma 
a proporcionar sempre a condição mais benéfica ao trabalhador, ressalvada a 
impossibilidade da vinculação de reajustes automáticos de salários e outras 
vantagens pecuniárias aos aumentos do salário-mínimo.  
 

                                                                                                                                               
14.05.2001, Min. Moreira Alves, do qual se extrai o seguinte excerto: “[...] E não é demais atentar para a 
circunstância de que, mesmo com relação a salário, a vedação de sua vinculação ao salário mínimo se aplica 
se, porventura, se estabelecer que o salário de certo trabalhador será o de “valor correspondente a algumas 
vezes o salário mínimo”, pois aqui não se está concedendo a ele a garantia constitucional do art. 7º, IV, mas, 
sim, se está utilizando o salário mínimo como indexador para aumento automático de salário de valor 
acima dele”. (grifamos).     
287 Obra citada, pág. 138. 
288 Neste sentido: TST-ED-RR-875/2004-108-03-00.6, 8ª Turma, julg. 25.03.2009, Min. Maria Cristina 
Peduzzi; TST-RR-222/2006-004-24-00.0, 6ª Turma, julg. 18.03.2009, Min. Aloysio Corrêa da Veiga; TST-
AIRR-1300/2005-069-15-40.2, 3ª Turma, 18.02.2009, Min. Alberto Luiz Brescioni de Fontan Pereira.  
289 STF, RE n.º 170.203-6, Min. Ilmar Galvão, DJ 15.04.1994; STF, RE n.º 201.297/DF, Min. Moreira Alves, 
DJ 05.09.1997. 
290 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. 
REINTEGRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ARTIGO 8º, §5º DO ADCT. 
RESSARCIMENTO DE TODOS OS SALÁRIOS E VANTAGENS DEVIDOS A PARTIR DA 
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRECEDENTES. (grifamos).   
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Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é inconstitucional 
a fixação de um piso salarial vinculado a determinada quantidade de salários 
mínimos (usar o SM como base de cálculo do piso salarial), desde que o reajuste 
salarial posterior não se vincule automaticamente ao do salário mínimo 
(impossibilidade de usar o SM como indexador da correção automática do salário) 
(RE 565.714/SP e AgReg na Rcl 9.674/SP).  
 
O Confea publicou a Resolução 397, de 1995, que, no seu artigo 1º, atribuiu 
competência aos Creas para fiscalizar o cumprimento da Lei 4.950-A/66, que trata 
da remuneração inicial de engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e 
veterinários. Não se houve bem o Confea ao publicar essa norma, pois 
competência, no sentido de conjunto de atribuições de pessoas ou órgãos 
públicos, só pode ser conferida por lei em sentido formal e material, nunca por 
norma infralegal291.  
 
Os Conselhos Regionais não possuem competência para fiscalizar o piso salarial 
dos profissionais, vez que tal atribuição não está expressamente prevista no art. 
34 desta lei. A competência para fiscalizar o cumprimento de leis trabalhistas292 é, 
precipuamente, dos sindicatos (CF/88, art. 8º, III; CLT, art. 513, “a”) e do MPT 
(CF/88, art. 127). O Confea e os Creas, nesta e em outras matérias correlatas, 
devem prestar colaboração àqueles órgãos e entidades293. 
 
O Confea, com a edição da Resolução 397/95, não respeitou o princípio 
constitucional consagrado pela expressão nullum crimem, nulla poena sine lege 
(CF/88, art. 5º, XXXIX), de aplicação analógica no direito administrativo 
sancionador; tampouco levou em consideração o princípio da reserva legal 
(CF/88, art. 5º, II) ao tipificar condutas infracionais, cominar sanções, criar 
obrigações e direitos não previstos na própria Lei 4.950-A/66, tudo isso por meio 
de ato administrativo (artigos 6º e 7º da indigitada resolução294).  

                                                
291 Imagine-se o Confea publicar ato normativo atribuindo competência aos Creas para fiscalizar o 
cumprimento do CTB – Código de Trânsito Brasileiro, aplicando penalidades aos motoristas infratores. O 
dever de denunciar infrações às leis é de todos; entretanto, a competência para fiscalizá-las e aplicar 
punições aos infratores é somente daqueles a quem a lei concedeu.   
292 Neste sentido: TRF4, remessa ex officio 2000.71.00.019321-9/RS, 4ª Turma, Des. Amaury Chavez de 
Athayde, DJ 13.11.2002; TRF5, ApCív em MS 9705044139/PB, 2ª Turma, Des. Araken Mariz, DJ 
04.12.1998.   
293 Vital Moreira (Obra citada, pág. 192) assim se manifesta sobre a matéria, relativamente ao direito 
português e europeu continental: “Uma esfera que hoje em dia está fora da auto-administração profissional 
pública é a da regulamentação das relações de trabalho”.   
294 “Art. 6º - As pessoas jurídicas que solicitarem registro nos Creas, no ato da solicitação, ficam obrigadas a 
comprovar o pagamento de Salário Mínimo Profissional aos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, bem 
como aos demais profissionais abrangidos pelo Sistema CONFEA/Creas, através de demonstrativo 
próprio, não inferior ao Salário Mínimo Profissional estabelecido na Lei 4.950-A, de 22 de abril de 1966 e 
Art. 82 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966.”   
Parágrafo único - A pessoa jurídica que não atender o disposto no "caput" deste Art. será notificada e 
autuada, com os seus requerimentos aos Creas ficando pendentes de decisão até que regularize sua 
situação relativa ao cumprimento do Art. 82 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e da Lei n.º 4.950-
A, de 22 de abril de 1966. 
Art. 7º - Anualmente, as pessoas jurídicas registradas nos Creas comprovarão que todos os Engenheiros, 
Arquitetos, Agrônomos, Geólogos ou Engenheiros Geólogos, Geógrafos, Meteorologistas do seu quadro 
técnico estão recebendo salários que satisfazem o disposto na Lei 4.950-A, de 22 de abril de 1966 e no Art. 
82 da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 
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Servimo-nos do escólio de Rafael Munhoz de Mello295, que, com clareza, sintetiza 
a questão: 
 

No campo do direito administrativo sancionador, o princípio da 
legalidade exige que o ilícito administrativo e a respectiva sanção 
sejam criados por lei formal. Apenas o legislador pode tipificar uma 
conduta como ilícito administrativo e imputar à sua prática uma 
sanção administrativa. Trata-se da aplicação, no direito 
administrativo, do princípio nullum crimen, nulla poena sine lege, 
previsto no inciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal.  
 

Portanto uma Resolução, norma hierarquicamente inferior à lei, não pode prever 
infrações e impor sanções aos particulares que se acham sob um regime de 
sujeição geral à Administração296: ou bem as sanções estão dispostas na lei ou 
não existem no mundo jurídico.   
 
O STF e o STJ têm várias decisões que corroboram esse entendimento (por 
todas: ADI 1.823-1/DF, DJ 16/10/98; REsp 324.181-RS, DJU 12/05/2003; REsp 
117.847-MG, j. 16/07/97). 
 
O Conselho Federal também determinou, no art. 10, § 5º297 da Resolução 397/95, 
que os “Creas deverão impetrar ação pública contra administradores públicos que 
se negarem a cumprir a legislação por crime de responsabilidade (sic), como 
prevê o [...] Decreto-lei 201, de 27 de fevereiro de 1967 [...].”  
 
Há várias impropriedades redacionais e técnicas: a) ação [civil] pública se propõe 
ou se ajuíza, não se impetra; b) o Decreto-lei 201/67 dispõe somente sobre os 
crimes de responsabilidade de Prefeitos e Vereadores298; c) o não 
                                                                                                                                               
Parágrafo único - A pessoa jurídica que não atender o disposto no "caput" deste Art. será notificada e 
autuada pelo CREA, por infração à legislação vigente. 
295 MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios Constitucionais do Direito Administrativo Sancionador. 
Malheiros: São Paulo, 2007, pág. 120 
296 Regime de sujeição geral é aquele no qual a submissão do particular à Administração é cogente ou 
obrigatória, decorrendo de lei ou de sentença judicial. O regime de sujeição especial ou voluntária é 
normalmente de natureza contratual, decorrente de um regime jurídico próprio (a relação entre um servidor 
público e a Administração ou o vínculo entre um engenheiro e o Crea). Nesses casos admite-se que 
regulamentos possam criar proibições e prever sanções, geralmente de natureza disciplinar ou ético-
profissional.   
297 “Art. 10 - A penalidade correspondente aos demais casos por infração aos dispositivos desta Resolução 
será fixada pela alínea "a" do Art. 73 da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 
§ 1º - A notificação do infrator para o pagamento da multa prevista neste Art. se fará na pessoa ou Órgão aos 
quais o profissional haja firmado o seu contrato de trabalho. 
§ 2º - Fica assegurado o direito de lavratura do novo Auto de Infração, observando o disposto no Art. 10 da 
Resolução n.º 207, de 28 de janeiro de 1972, do CONFEA. 
“§ 3º - Nos casos de reincidência comprovada, as multas referidas neste Art. serão aplicadas em dobro. 
§ 4º - A Lavratura do auto de infração, de que trata este Art., será tantas quantas forem os profissionais que 
estiverem com remuneração inferior ao Salário Mínimo Profissional. 
§ 5º - Os Creas deverão impetrar ação pública contra administradores públicos que se negarem a cumprir a 
legislação por crime de responsabilidade, como prevê o Art. 1º, XIV, e § 1º do Decreto-Lei 201, de 27 de 
fevereiro de 1967, independentemente das multas impostas” (sic). 
298 Por se tratarem de agentes políticos, prefeitos e vereadores são processados e julgados pelo Poder 
Legislativo, e não pelo Poder Judiciário, pela prática de crimes de responsabilidade, como determina o 
Decreto 201/67 (SOBRINHO, José Alexandre. Lei de Improbidade Administrativa e sua não aplicação 
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cumprimento da Lei 4.950-A/66 por administradores públicos ensejaria, quando 
muito, ação por improbidade administrativa (art. 11, I e II, da Lei 8.429/92) e não 
ação civil pública (art. 1º da Lei 7.347/85), além das ações trabalhistas cabíveis na 
espécie.  
 
A Resolução 1.008, de 2004, que dispõe sobre procedimentos para instauração e 
julgamento de processos de infração e aplicação de penalidades trouxe, no seu 
art. 11, § 1º a seguinte disposição: 
 

§ 1º. A infração somente será capitulada, conforme o caso, nos 
dispositivos das Leis n.º 4.950 – A e 5.194, ambas de 1966, e 
6.496, de 1977, sendo vedada a capitulação com base em 
instrumentos normativos do Crea e do Confea. (grifamos). 

 
Desse modo é inaplicável a Resolução 397/95, pois a lei 4.950 – A não prevê 
expressamente nenhuma penalidade administrativa quanto ao seu 
descumprimento. A fiscalização do Crea não pode lavrar autos de infração com 
base naquela Resolução.  
 
Não encontra amparo a exigência de condicionar o registro de pessoa jurídica ao 
pagamento do salário mínimo profissional ao responsável técnico, adequando-o 
aos ditames das leis 5.194/66 ou 4.950-A (art. 6º da Resolução 397/95). Trata-se 
de indevida restrição ao exercício profissional299. 
 
A imposição pelos Creas de notificações e autuações pelo descumprimento do art. 
82 desta lei não encontra expressa previsão legal, tampouco está contemplada na 
Decisão Normativa Nº 74, de 2004, do Confea (ver também comentários ao art. 
73). Podem ser denunciados ao Conselho Regional, por falta ética, os 
profissionais que, na direção ou comando de pessoas jurídicas de direito privado, 
deixarem de pagar o salário mínimo profissional, sujeitando-se às sanções 
previstas no art. 72. Os Creas, após deliberação de suas câmaras especializadas, 
podem (poder-dever) encaminhar denúncia aos sindicatos de engenheiros e 
agrônomos e ao Ministério Público do Trabalho para que, no âmbito de suas 
competências, tomem as providências que lhes competem.   
 
_________________________________________________________________ 
Art. 83 – Os trabalhos profissionais relativos a projetos não poderão ser 
sujeitos de concorrência de preço, devendo, quando for o caso, ser objeto 
de concurso.  
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
Revogado pelo artigo 126 da Lei 8.666/93. 
 
 _______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                               
aos prefeitos. Revista de Administração Pública e Política, Editora Consulex, ano XII, n.º 136, outubro/2009, 
pág. 21).      
299 Neste sentido: TRF4, Ap. em MS 2007.70.01.004549-9/PR, Des. Marga Inge Barth Tessler, DJ 
24.03.2008; TRF4, Edcl. em Ap. 2008.72.00.008281-2/SC, 4ª Turma, julg. 11.03.2009, Rel. Valdemar 
Capeletti.    
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Art. 84. O graduado por estabelecimento de ensino agrícola, ou industrial de 
grau médio, oficial ou reconhecido, cujo diploma ou certificado esteja 
registrado nas repartições competentes, só poderá exercer suas funções ou 
atividades após registro nos Conselhos Regionais. (1) 
 
Parágrafo único. As atribuições do graduado referido neste artigo serão 
regulamentadas pelo Conselho Federal (2), tendo em vista seus currículos e 
graus de escolaridade.  
_________________________________________________________________ 
 
0,Comentários: 
 
(1) Os técnicos de nível médio sujeitam-se ao registro nos Conselhos Regionais, 
sendo por eles fiscalizados (ver Resolução 1.007, de 2003). A Lei 12.378/10, que 
criou o CAU/BR e os CAUs regionais, não incluiu entre os profissionais obrigados 
à inscrição naqueles novos conselhos os técnicos de nível médio em 
arquitetura300. Desse modo, esses profissionais devem continuar registrados nos 
Creas, devendo ser incorporados à Câmara Especializada que mais possua 
afinidade com as suas atribuições. A Lei 12.378/10, apesar de não ter acolhido 
esses profissionais, não desregulamentou suas profissões, devendo os mesmos 
continuar sendo fiscalizados pelos Creas.     
 
(2) As atribuições profissionais dos técnicos de nível médio se encontram em 
diversos normativos, dentre eles: Lei 5.524, de 05.11.1968; Decretos 90.922, de 
06.02.1985 e 4.560, de 30.12.2002; Resoluções 218, de 29.06.1973; 278, de 
27.05.1983; e 1.010, de 22.08.2005, do Confea 
 
A Lei 5.524, de 05.11.1968, regulamentou as profissões de técnico industrial e 
agrícola de nível médio, mas não fez menção ao seu registro nos Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que assim ficou mantido pelo 
disposto no caput do artigo 84 em comento. Entretanto, o art. 5º da lei 5.524/68 
remeteu ao Poder Executivo o encargo de publicar regulamentos para sua 
execução301. De uma análise desse dispositivo conjugado com o art. 8º da mesma 
lei302, encontra-se revogado o disposto no parágrafo único do art. 84 da lei 
5.194/66 que atribuía ao Confea a prerrogativa de regulamentar a profissão de 
técnico industrial de nível médio.   
 
Para regulamentar a lei 5.524/68, o Poder Executivo publicou o Decreto 90.922, 
de 30.12.1985, que, além de definir as atribuições dos técnicos industriais e 
agrícolas de nível médio, manteve a obrigatoriedade da análise curricular para 
concessão de atribuições, ao dispor nos seus artigos 4º e 10:  
 

Art. 4º. As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas 
diversas modalidades, para efeito do exercício profissional e de 

                                                
300 De acordo com o Anexo da Resolução 473/02 do Confea, são os seguintes os títulos de técnicos de nível 
médio na área da arquitetura: Técnico Desenhista de Arquitetura (213-01-00); Técnico em Decoração (213-
02-00); Técnico em Maquetaria (213-03-00); e Técnico em Paisagismo (213-04-00).  
301 Art. 5º. O Poder Executivo promoverá expedição de regulamentos para execução da presente Lei.  
302 Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.  
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sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, 
consistem em:  
 
[...]    

 
Art. 10. Nenhum profissional poderá desempenhar atividade além 
daquelas que lhe competem pelas características de seu currículo 
escolar, considerados, em cada caso, os conteúdos das disciplinas 
que contribuem para sua formação profissional. (grifamos).  
 

Como se pode perceber, o Poder Executivo teve a preocupação de, em dois 
artigos daquele Decreto, estipular que a formação curricular era imprescindível 
para a concessão de atribuições e da fiscalização do exercício profissional. 
 
Entretanto, em 30.12.2002 foi publicado o Decreto 4.560, que alterou o Decreto 
90.922/85 revogando seu art. 10 e suprimindo a exigência de análise curricular 
para a concessão de atribuições aos técnicos de nível médio. Os referidos 
decretos atribuíram aos técnicos de nível médio competências que invadiram as 
áreas de atuação reservadas aos profissionais de nível superior, notadamente nas 
áreas elétrica e agronômica.  
 
Há duas questões importantes que não podem ser desconsideradas. O art. 2º da 
lei 5.524/68, em seu inciso V, determina que os técnicos podem se responsabilizar 
pela elaboração e execução de projetos compatíveis com sua formação 
profissional303. Por seu turno, o art. 4º do Decreto 90.922/85, que continua em 
vigor, atribui aos órgãos de fiscalização do exercício profissional – Confea e Creas 
– o poder de proceder à análise da formação curricular dos técnicos de 2º grau 
a fim de fiscalizar-lhes o exercício profissional.  
 
Portanto, se um técnico de nível médio não possuir as competências curriculares 
necessárias que lhe dêem atribuições para exercer determinada atividade, o 
Conselho Regional pode bloquear a anotação das suas ARTs e instaurar 
procedimentos administrativos para averiguar possível infração ao art. 6º, “b” da lei 
5.194/66.     
 
Em muitos aspectos o Decreto 90.922/85 desbordou de sua mera função 
regulamentar ao criar direitos não previstos na Lei 5.524/68. Como exemplo, a 
possibilidade de os eletrotécnicos poderem projetar e dirigir instalações elétricas 
com demanda (rectius: potência ou carga instalada) de até 800 kVA. Os Creas 
têm negado aos eletrotécnicos a execução dessa atividade com base na análise 
curricular prevista na própria lei304, já que instalações desse porte são sempre 

                                                
303 Art. 2º - A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio efetiva-se no seguinte campo 
de realizações: 
I-conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 
II-prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas;  
III-orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações;  
IV- dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados;  
V- responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação 
profissional. (grifamos). 
304 Nesse sentido: TRF4, AMS  97.04.51832-3/SC, DJ 15/7/98; TRF 4, AMS 95.04.37882-0/PR, DJ 
17/01/96; STJ, REsp 845.172/SC, julg. 06/04/2010. 
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alimentadas por redes de alta tensão, para as quais os eletrotécnicos não 
possuem a necessária formação.   
 
A decisão do Poder Executivo de revogar o art. 10 do Decreto 90.922/85 se 
afigura teleologicamente incompatível com a própria regulamentação das 
profissões de que tratam as leis 5.194/66 e 5.524/68, já que, no País, sempre foi 
adotado o critério da análise do conhecimento obtido academicamente (disciplinas 
formativas) para definir as atribuições dos profissionais após seu competente 
registro nos Conselhos de Fiscalização Profissional.   
 
Conceder atribuições a um profissional sem prévia análise curricular afronta a lei e 
coloca em risco a segurança e a incolumidade públicas.  
 
Se os profissionais de nível superior têm necessariamente de passar por análises 
curriculares antes de receber suas atribuições, semelhante procedimento deve ser 
aplicado igualmente aos técnicos de nível médio, tendo em vista que estes 
recebem formações muito inferiores em termos técnicos, científicos e de carga 
horária às dos profissionais de nível superior.  
 
Por óbvio, competentes para efetuar as análises curriculares e definir as 
atribuições para efeitos de fiscalização do exercício profissional são as entidades 
encarregadas por lei dessa missão, no caso o Confea e os Creas.  
 
_______________________________________________________________ 
Art. 85. As entidades que contratarem profissionais nos termos da alínea "c” 
do artigo 2º são obrigadas a manter, junto a eles, um assistente brasileiro do 
ramo profissional respectivo. 
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
Trata-se da concessão de registro temporário a profissional estrangeiro, registro 
esse regulamentado pela Resolução 1.007, de 2003. Não se aplica aos 
profissionais estrangeiros que tenham revalidado seus diplomas no país e obtido 
registro definitivo nos Conselhos Regionais.  
 
 
________________________________________________________________ 

 
TÍTULO  VI  

Das disposições transitórias  
 

Art. 86. São assegurados aos atuais profissionais de engenharia, arquitetura 
e agronomia e aos que se encontrem matriculados nas escolas respectivas, 
na data da publicação desta lei, os direitos até então usufruídos e que 
venham de qualquer forma a ser atingidos por suas disposições. 
 
Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses, a contar da 
publicação desta lei, para os interessados promoverem a devida anotação 
nos registros dos Conselhos Regionais. 
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Art. 87. Os membros atuais dos Conselhos Federal e Regionais 
completarão os mandatos para os quais foram eleitos.  
 
Parágrafo único. Os atuais presidentes dos Conselhos Federal e Regionais 
completarão seus mandatos, ficando o presidente do primeiro desses 
Conselhos com o caráter de membro do mesmo. 
 
Art. 88. O Conselho Federal baixará resoluções, dentro de 60 (sessenta) dias 
a partir da data da presente lei, destinadas a completar a composição dos 
Conselhos Federal e Regionais. 
 
Art. 89. Na constituição do primeiro Conselho Federal após a publicação 
desta lei serão escolhidos por meio de sorteio as Regiões e os grupos 
profissionais que as representarão. 
 
Art. 90. Os Conselhos Federal e Regionais, completados na forma desta lei, 
terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a posse, para elaborar seus 
regimentos internos, vigorando, até a expiração deste prazo, os 
regulamentos e resoluções vigentes no que não colidam com os 
dispositivos da presente lei. 
 
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
As disposições dos artigos 86 a 90 não são mais aplicáveis. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 92. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, 24 de dezembro de 1966; 145º da Independência e 78º da República.  
 
H. CASTELLO BRANCO  
L. G. do Nascimento e Silva  
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ADENDO 1 
 
 

NATUREZA JURÍDICA DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

 
I - Breve Histórico 
 
Desde a Antigüidade os seres humanos vêm se organizando em categorias 
profissionais. Há inúmeras referências a esse fato em obras históricas e jurídicas. 
As primeiras organizações corporativistas registradas historicamente parecem ter 
surgido na Grécia, autorizadas pela Lei de Sólon e denominadas hetérias305.  
 
Em Roma germinaram os collegia, cuja origem remonta aos primeiros tempos da 
República, antes da era cristã, continuando a existir até a época do Império306. 
Eram impostos pelo Estado como verdadeiras engrenagens da Administração, 
com a finalidade de dividir a população de acordo com as artes e ofícios 
praticados, além de dirimir conflitos que surgiam no exercício de alguma atividade 
artesanal.307 No Digesto, segundo Mozart Victor Russomano308, teria sido 
conservada a lei de Sólon sob o título “Collegiis et Corporibus”, corporações que 
dispunham de autonomia para aprovar seus regulamentos, embora sujeitos às leis 
do Estado Romano. Apesar da incerteza acerca dessa informação, teriam sido 
aquelas as primeiras normas jurídicas da história acerca da constituição de 
categorias profissionais.  
 
Dentre os colégios profissionais romanos, após sua regulação em definitivo pela 
Lex Julia, distinguiram-se aqueles que reuniam integrantes de profissões 
consideradas necessárias ou essenciais para a vida do Estado. Eram verdadeiros 
órgãos oficiosos do Estado Romano, com direitos e privilégios, arrecadando 
contribuições fiscais. Esses colégios crescerem em número e importância, 
passando a denominarem-se Corpora, sendo que seus membros faziam votos 
perpétuos às suas profissões e exerciam verdadeiros munus publicum.309 Estas 
corporações acabaram desaparecendo com a queda do Império Romano do 
Ocidente em 476 da era cristã310.  
 

                                                
305 RUSSOMANO, Mozart Victor, Princípios Gerais de Direito Sindical, 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 
1997, pág. 4 
306 DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. XIV 
307 DO VALLE PEREIRA, Ricardo Teixeira [et all];coordenador Vladimir Passos de Freitas. Conselhos de 
Fiscalização Profissional – Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 
p.21 
308 Obra citada, pág. 5 
309 idem, pág. 8 
310 O Império Romano só desapareceria completamente em 29 de maio de 1453, quando Constantinopla, que 
era a capital do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, foi tomada por  
uma horda de turcos otomanos formada por cerca de 250 mil homens e comandada por Maomé II, em 
contraste com os cerca de 7 ou 8 mil soldados romanos e gregos que defendiam a capital bizantina.(GIBBON, 
Edward. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, págs. 572 a 583).  
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Entre os povos germânicos e saxônicos ressurgiram os collegia romanos sob a 
forma de guildas311. Mais tarde, no período da Idade Média, em função da 
crescente urbanização da economia em oposição ao regime de colonato ou 
servidão à gleba, imposto pelos senhores feudais à população, ressurgiram as 
corporações de ofícios, que arregimentavam trabalhadores urbanos (produtores e 
artesãos em geral) segundo suas atividades.  
 
Para Roberta Alessandra Pantoni312, essas corporações surgiram num período de 
florescimento do comércio e do artesanato nas incipientes cidades medievais, 
sendo reguladas por normas privadas (regimentos ou estatutos) e públicas 
(sistemas normativos das comunas), que procuravam regular o funcionamento das 
corporações, impondo condutas obrigatórias a seus membros e tentando defender 
os interesses dos consumidores de seus produtos.   
 
Segundo a mesma autora, agora citando Paula Forgioni313: 
 

Nos estatutos das corporações estavam previstas normas que 
estabeleciam o monopólio, fixavam regras de conduta para os 
seus membros e acabavam por neutralizar qualquer concorrência 
que se pudesse estabelecer, seja entre os agentes econômicos, 
seja potencial; normas que estabeleciam a jurisdição e o poder de 
fiscalização econômica da corporação sobre os seus membros. 

 
As corporações passaram a assumir uma posição de enfrentamento ao Estado 
Medieval, dominado pelos militares, pelos eclesiásticos e pelos senhores de 
terras. Dentro delas havia os mestres, os companheiros e os aprendizes: os 
mestres as comandavam com mão de ferro; os companheiros, profissionais 
graduados que aspiravam à condição de mestre, eram encarregados da produção; 
e os aprendizes, geralmente menores, eram colocados pelos pais nas 
corporações para aprender um ofício. Essas corporações eram estruturadas sob 
uma rígida hierarquia, tendo os mestres poder quase absoluto sobre seus 
subordinados.314 Constituíam para seus membros verdadeiros ambientes morais. 
 
Os aprendizes, em geral, passavam por um árduo período de treinamento de sete 
anos antes de poderem ser submetidos à prova que lhes franquearia ou não 
acesso aos quadros da corporação na condição de companheiros. Essa prova 
geralmente consistia na produção de uma “obra prima” (primeira obra), cuja 
qualidade era avaliada pelo mestre e pelos demais membros da corporação.    
 
Havia nas corporações um documento que identificava seus membros. Na França 
era chamado de livret d’ouvrier. Equivalente à nossa atual CTPS (Carteira de 

                                                
311 Segundo Russomano (obra citada), as guildas, divididas em mercantis e de ofícios, eram associações ou 
ligas criadas com a finalidade de defender os interesses de seus integrantes. Deram origem às grandes ligas de 
mercadores dos mares do norte europeu, como, por exemplo, a Liga Hanseática. Teriam suas raízes remotas 
no regime dos godos, entre os povos germânicos e saxônicos, perdurando até o século XVII.  
312 Livre iniciativa e livre concorrência na obra “A Riqueza das Nações” de Adam Smith, www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8807, acessado em 23/11/12 às 
8h30.    
313 Os fundamentos do antitruste. 3ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
314 Obra citada, p. 22 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8807
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8807
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Trabalho e Previdência Social), segundo Sérgio Pinto Martins315, servia para 
provar que o companheiro, ao passar de um para outro mestre, não ficara 
devendo ao primeiro nenhuma importância. O mestre também só devolvia o livret 
ao aprendiz caso este o reembolsasse pelo contrato de aprendizagem, por meio 
de uma indenização compensatória. Esse documento foi extinto com o advento da 
Revolução Francesa.   
 
As corporações também possuíam tribunais que julgavam conflitos sociais 
referentes às relações de trabalho316. Foram os embriões do que hoje são as 
Comissões ou Tribunais de Ética nos Conselhos Profissionais. 
 
Para Ricardo do Valle Pereira317, “As corporações, se por um lado se 
assemelhavam às entidades de controle do exercício profissional conhecidas no 
Brasil de hoje, por outro lado passaram a representar, ao longo do tempo, nova 
forma de opressão aos trabalhadores menos privilegiados”. 
 
Ainda segundo aquele autor, em oposição à força das corporações surgiram as 
companhias, formadas pelos companheiros egressos das corporações, por não 
mais concordarem com o regime de opressão nelas vigente. Funcionando com 
mais liberdade, as companhias foram os embriões do que hoje são os Conselhos 
Profissionais. A quebra da hegemonia das corporações, após a dissidência criada 
pelos companheiros, instaurando uma verdadeira luta de classes, foi um dos 
fatores que contribuíram para a sua decadência.  
 
Segundo Orlando Ferreira de Castro318, na Revolução Industrial as corporações 
começaram a perder força em virtude das mudanças drásticas havidas na ordem 
econômica e nas relações de trabalho. As grandes empresas passaram a 
empregar milhares de pessoas, acabando com a força das corporações, que eram 
basicamente associações de artesãos livres e autônomos. 
 
Na França e posteriormente na Inglaterra, em função dos novos ventos trazidos 
pelos ideais iluministas, apareceu uma classe social formada por intelectuais, 
artistas e livres-pensadores que abominavam todas as formas de interferência 
estatal ou de corporativismo, formando o embrião do que viria a ser conhecido 
como liberalismo econômico319.   
 
O século XVIII trouxe o declínio das corporações profissionais, que já vinham 
diminuindo em importância desde o Renascimento, quando a Europa passou a 
valorizar mais as artes, as letras, o humanismo e as ciências.   
 

                                                
315 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 22ª edição. São Paulo: Atlas, 2006, pág. 458 
316 idem, p. 21 
317Obra citada, p.23 
318 CASTRO, Orlando Ferreira de. Deontologia da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Goiânia: s.n., 
1995, p. 24 
 
319 Obra citada, p. 24 
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A Revolução Francesa desferiu um duro golpe no corporativismo320, tendo sido 
as corporações de ofício praticamente extintas a partir do final do século XVIII, 
seguindo a publicação, em França, do Decreto d’Allarde, de 2 de março de 
1791321, e da Lei Le Chapelier, de 14 de junho de 1791322, na trilha de outros 
países europeus que já haviam abolido as corporações. “O ideário liberal 
incentivou a conquista da liberdade do exercício profissional” 323. 
 
Com o fortalecimento dos regimes econômicos liberais que tiveram impulso na 
Inglaterra, houve cada vez menos espaço para as corporações, que foram sendo 
substituídas por uma massa de trabalhadores empregados das grandes indústrias, 
passando a produzir em grande escala aquilo que se fazia até então 
artesanalmente. Os conflitos trabalhistas passaram a ser vistos como questões a 
serem resolvidas entre patrões e empregados, sem a interferência do Estado, bem 
como as relações entre os profissionais liberais e seus clientes.   
 
A filosofia liberal do laissez-faire et laissez-passer assinou a (quase) sentença de 
morte das corporações. Essa onda liberal também chegou ao Brasil. A 
constituição de 1824 proibiu expressamente a existência de corporações de ofício 
no território brasileiro, ao mesmo tempo em que abolia as até então existentes. 
Igualmente, a constituição de 1891 garantia o “livre exercício de qualquer 
profissão moral, intelectual e industrial.” 
 
Como enfatiza Miguel Reale324:    
 

Com o desaparecimento dos estatutos corporativos, prevaleceu, 
em primeiro momento, a mais ampla liberdade de ação, chegando-
se a conhecidos exageros, como, por exemplo, o de não 
subordinar a prática de Medicina à prévia obtenção do diploma 
universitário, por entender-se tal exigência contrária à liberdade 

                                                
320 Como bem assinala de SANCTIS (de SANCTIS, Fausto Martins. Responsabilidade penal das 
corporações e criminalidade moderna. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 31), a Revolução Francesa não 
quis que grupamentos se interpusessem entre o Estado e os indivíduos, já que tinha o propósito de aniquilar 
todas as espécies de corporações de cidadãos que poderiam ameaçar a própria revolução. A salvaguarda das 
liberdades individuais era o objetivo primeiro dos revolucionários. Além disso, com a liquidação de todos os 
grupos e corporações, os revolucionários apoderavam-se dos seus bens para garantir o funcionamento do novo 
estado que começava a se formar. 
321 O art. 7º do referido decreto determinava que, a partir de 1º de abril de 1791, seria livre a qualquer pessoa a 
realização de qualquer negócio ou exercício de qualquer profissão, arte ou ofício que lhe aprouvesse, sendo, 
contudo, ela obrigada a se munir previamente de uma patente (ou imposto), a pagar as taxas exigíveis e a se 
sujeitar aos regulamentos de polícia aplicáveis, conforme ensina Eros Roberto Grau em sua obra “A Ordem 
Econômica na Constituição de 1988”, citado por Roberta Alessandra Pantoni em “Livre iniciativa e livre 
concorrência na obra “A Riqueza das Nações” de Adam Smith”, www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8807, acessado em 23/11/12 às 
8h30.      
322 Art. 2. Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les 
ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni 
président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des 
règlements sur leurs prétendus intérêts communs. (http://fr.wikisource.org/wiki/Loi_Le_Chapelier, acesso em 
16 de janeiro de 2012, às 17h) 
 
323 Ricardo do Valle Pereira, obra citada, pág. 25 
324 REALE, Miguel. Autarquias Corporativas: autonomia financeira. Revista de Direito Público, n. 67, 
julho/setembro de 1983, ano XVI, p. 92-99. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8807
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8807


 

 

 

163 

individual. Nem faltaram, para tais entendimentos, motivos 
ideológicos, como os que, por equívoco, se fundaram na filosofia 
positivista de Auguste Comte. 

 
 
No fim do século XIX e início do século XX houve, entretanto, um lento retorno às 
idéias de que o Estado não poderia se liberar completamente de intervir na ordem 
econômica e nas relações de trabalho. As idéias marxistas da luta de classes 
levaram à Revolução Bolchevique de 1917. Uma década mais tarde, como reação 
ao comunismo, surgiu o movimento fascista na Itália e, com ele, a Carta del 
Lavoro, que passou a controlar as relações trabalhistas e o exercício profissional.   
 
As condições desumanas a que eram submetidos os trabalhadores nas grandes 
indústrias, que obrigavam homens, crianças e mulheres a trabalhar até 14 horas 
por dia, passaram a gerar enormes conflitos e lutas por melhores condições de 
trabalho. Grupos de trabalhadores começaram a se reunir em associações, 
embriões dos atuais sindicatos, para lutar por descanso semanal, segurança e 
higiene do trabalho e melhorias salariais325.  
 
Segundo Vital Moreira, após a I Guerra Mundial retomou-se a discussão e a 
prática sobre a intervenção econômica do Estado na economia, para regulamentar 
seu funcionamento e para garantir a satisfação de determinados objetivos sociais, 
postos em relevo pela questão social.326 Essa intervenção se acentuou após a 
crise de 1929, quando começaram a surgir e a se multiplicar as agências 
reguladoras nos Estados Unidos.  
 
Modernamente, ainda segundo o autor retro citado, nenhuma economia, por mais 
liberal que seja, dispensa níveis de regulação mais ou menos intensa. O mercado 
coexiste com a regulação estatal327.   
 
Talvez o primeiro teórico a se debruçar sobre o estudo dos grupamentos 
profissionais e da divisão do trabalho tenha sido o francês Émile Durkheim (1858-
1917), considerado por muitos como o fundador da moderna sociologia. Ele 
defendia a regulamentação profissional feita por um corpo composto pelos 
membros de uma mesma profissão328: 
 

A atividade de uma profissão só pode ser regulamentada 
eficazmente por um grupo próximo o bastante dessa mesma 
profissão para conhecer bem o seu funcionamento, para sentir 
todas as suas necessidades e poder seguir todas as variações 
destas. O único grupo que corresponde a essas condições é o que 
seria formado por todos os agentes de uma mesma indústria329 
reunidos e organizados num mesmo corpo. É o que se chama de 
corporação ou grupo profissional (grifou-se). 
 

                                                
325 Obra citada pág. 24 
326 Obra citada, pág. 17. 
327 Obra citada, pág. 32 
328 Obra citada, pág. X 
329 Indústria aqui tem o sentido de atividade profissional. 
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Entretanto, segundo Durkheim, para que essas corporações pudessem ter 
eficácia em sua atuação como reguladores do exercício profissional, deveriam ter 
caráter público, como se pode depreender da passagem abaixo330.   
 

Para que uma moral e um direito profissionais possam se 
estabelecer nas diferentes profissões econômicas, é necessário, 
pois, que a corporação, em vez de permanecer um agregado 
confuso e sem unidade, se torne, ou antes, volte a ser, um grupo 
definido, organizado, numa palavra, uma instituição pública. Mas 
todo projeto desse gênero vem se chocar contra certo número de 
preconceitos que cumpre prevenir ou dissipar. (grifou-se).  

 
Essa regulamentação tinha por objetivo garantir a probidade profissional para 
impedir que seus membros, fossem artesãos ou comerciantes, enganassem os 
compradores, obrigando-os a agir com lealdade. 
 
Para que a regulamentação profissional fosse eficaz, Durkheim defendia a criação 
de um órgão apropriado que a exprimisse e regularizasse seu funcionamento. 
Esse órgão seria o equivalente moderno dos Conselhos Profissionais. Propunha 
ainda que essas corporações deveriam executar muitas outras funções além da 
mera regulamentação profissional331. 
 

As corporações do futuro terão uma complexidade de atribuições 
ainda maior, devido à sua maior amplitude. Em torno de suas 
funções propriamente profissionais virão agrupar-se outras, que 
cabem atualmente aos municípios ou sociedades privadas. São 
elas as funções assistenciais que, para serem bem 
desempenhadas, supõem entre assistentes e assistidos 
sentimentos de solidariedade. [...] Muitas obras educativas (ensino 
acadêmico, ensino de adultos, etc.) parecem igualmente dever 
encontrar na corporação seu meio natural. 

 
Ele acreditava que as corporações estavam destinadas a se tornar bases 
essenciais da organização política dos Estados, idéia que mais tarde foi 
incorporada à doutrina do Movimento Integralista Brasileiro, liderado por Plínio 
Salgado332. 
   
No início do século XX, as constituições do México (1917) e de Weimar (1919) 
trouxeram para dentro dos ordenamentos jurídicos questões de ordem econômica 
e trabalhista, de proteção aos direitos humanos e sociais, de intervenção do 
Estado na ordem econômica. A intenção foi a de mitigar os efeitos perversos de 
um liberalismo econômico que não conseguia resolver os graves problemas 
sociais que, de certa forma, ajudara a criar333. 
 

                                                
330 Obra citada, p. XII 
331 idem, p. XXXV 
332 MERG, Camila Ventura. Definindo conceitos: Integralismo, Espiritualismo e Materialismo na 
doutrina do Partido da República Popular. www.2csh.clio.pro.br/camila%20ventura%20merg.pdf, 
02.12.07, 16h. 
333 COMPARATO, Fábio Konder. A constituição mexicana de 1917.     
www.dhnet.org.br/educar/rededh/anthist/mex1917.htm, 02.12.07, 15h20.  

http://www.2csh.clio.pro.br/camila%20ventura%20merg.pdf
http://www.dhnet.org.br/educar/rededh/anthist/mex1917.htm
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A primeira entidade de fiscalização do exercício profissional nos termos em que 
se conhece hoje no País foi a OAB, criada em 18 de novembro de 1930, pelo 
Decreto 19.408334.  
 
A criação desse tipo de entidade corporativa profissional era uma nova tendência 
mundial, especialmente no Velho Mundo, depois de superada a fase mais dura do 
liberalismo econômico. O Estado passou a ter necessidade de intervir para regular 
o exercício de certas profissões consideradas como fundamentais para garantir a 
segurança, a liberdade e a saúde dos indivíduos. 
 
Segundo Valle Pereira335, “A partir da década de 30 o Estado passou novamente a 
intervir no exercício de profissões, notadamente nas de caráter técnico-científico, 
e, seguindo a tendência descentralizadora, optou por criar pessoas jurídicas para 
tal fim, não exercendo diretamente tal incumbência”.  
 
A Constituição de 1934, em seu artigo 113, inciso 13, estabeleceu: “É livre o 
exercício de qualquer profissão, observadas as condições de capacidade técnica 
que a lei estabelecer, ditadas pelo interesse público”. 
 
As Constituições que se seguiram, de 1946 a 1988, mantiveram o mesmo 
preceito, apenas mudando sua forma.    
 
A autorregulação profissional nos moldes de organizações de direito público é um 
fenômeno que existe em quase todos os países europeus continentais, dos quais 
o Brasil copiou e aperfeiçoou o modelo. A autorregulação envolve o 
estabelecimento de regras de conduta – códigos deontológicos – aos membros da 
entidade, impondo-lhes disciplina profissional. 
 
Para Vital Moreira, a autorregulamentação336 pode se revestir tanto de natureza 
privada quanto pública:  
 

No primeiro caso, as instâncias de auto-regulação são 
estabelecidas por autovinculação dos interessados, de forma 
voluntária, na base do direito privado e da liberdade negocial. No 
segundo caso, as instâncias de auto-regulação são impostas ou 
reconhecidas oficialmente pelo Estado e dotadas de poderes de 
normatização e de disciplina obrigatória idênticos aos do Estado. 
337    
 

Na Europa Continental e no Brasil o modelo que tem sido adotado para a 
constituição dessas organizações de autorregulação profissional é o de natureza 

                                                
334 Ricardo do Valle Pereira (obra citada, p.29) 
335 idem, p. 29 
336 Aquele autor a define como a “[...] faculdade normativa das entidades dotadas de poder de auto-regulação. 
A criação de normas, de regras de conduta é a mais nobre das dimensões da auto-regulação. Em sentido 
estrito tal é o sentido do termo autonomia, ou seja, a capacidade de autodefinição de suas próprias normas de 
conduta.” (obra citada, pág. 69).  “[...] A auto-regulação compreende normalmente a capacidade para aplicar e 
executar as normas. [...] No caso de auto-regulação de natureza pública, estamos perante uma actividade 
administrativa em sentido próprio, traduzida na prática de actos administrativos individuais e concretos, em 
tudo idênticos aos da administração do Estado”. (pág. 71) 
337 Obra citada, pág. 54 
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jurídica de direito público, com a designação de conselhos, ordens ou câmaras 
profissionais. Na Inglaterra o modelo adotado foi o de direito privado, por meio de 
associação voluntária. Como leciona Moreira: 
 

A auto-regulação pública é a que é protagonizada por organismos 
profissionais ou de representação profissional dotados de 
estatutos jurídico-públicos. A auto-regulação é legalmente 
estabelecida; os organismos auto-regulatórios dispõem de poderes 
típicos das autoridades públicas. As normas de regulação 
profissional são para todos os efeitos normas jurídicas dotadas de 
coercibilidade. [...] Nos sistemas de direito administrativo 
continental, o exemplo mais típico de auto-regulação profissional é 
a das ordens profissionais, que são organismos de regulação das 
chamadas profissões liberais. O seu nome e número varia de país 
para país. Mas, para além dessas diferenças, subsiste um 
conjunto de características comuns essenciais: a natureza jurídico-
pública, como “corporações públicas” (exceptuado o caso 
controvertido da França); a filiação obrigatória como condição do 
exercício da profissão; o poder regulamentar; a regulamentação 
e/ou implementação de regras de acesso à profissão e ao 
exercício desta; a formulação e/ou aplicação de códigos de 
deontologia profissional; o exercício da disciplina profissional, 
mediante aplicação de sanções, que podem ir até à expulsão, com 
a conseqüente interdição do exercício profissional.338     

 
Com o passar dos anos foram surgindo no cenário brasileiro vários conselhos 
profissionais, criados por Leis ou Decretos Federais, cuja natureza jurídica é de 
direito público. Existem dezenas de profissões regulamentadas e vinte e nove 
Conselhos e Ordens Profissionais no Brasil339.  
 
II - Natureza Jurídica dos Conselhos Profissionais 
 
Estabelecer a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais significa, em poucas 
palavras, apontar qual o seu lugar na sistemática do Direito brasileiro, a que ramo 
ou categoria do Direito eles pertencem. Analogicamente, seria como um físico ou 
um químico estudar um novo elemento recém-descoberto e procurar enquadrá-lo 
dentro da tabela periódica, categorizando-o como um metal, um gás ou uma terra 
rara. Mais que um simples exercício acadêmico, a definição da natureza jurídica 
de uma entidade ajuda a identificar e a compreender os diversos institutos 
jurídicos a ela relacionados, dando-lhes o adequado tratamento. 
 
Historicamente os Conselhos Profissionais têm sido pessoas jurídicas de direito 
público, criados por leis específicas, com autonomia administrativa e financeira, 
cuja finalidade é a de fiscalizar e controlar o exercício das profissões. Isso é de há 
muito reconhecido pela doutrina jurídica brasileira, como nos ensina Cotrim 

                                                
338 Obra citada, pág. 88 
339 setembro/2015 – relação completa no Adendo ao fim desta obra  
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Neto340, a respeito da natureza das entidades de fiscalização do exercício 
profissional: 
 

Autarquias é o que elas efetivamente são, como já o teriam sido as 
corporações que ajudaram a recompor o Estado, na Idade Média, 
quando o mesmo buscava encontrar-se, num período difícil de 
atomização das instituições sociais. E são até autarquias 
espontâneas, que, além de exercerem uma função pública, 
correspondem a um agregado social cimentado pela comunhão 
espiritual dos homens do mesmo ofício.  
 

Trata-se, desse modo, de delegação pelo Estado do poder de polícia341 a sujeitos 
descentralizados342, o que é feito tão-somente por motivos de ordem pragmática. 
Para os doutrinadores modernos e a jurisprudência o consenso é que os 
Conselhos Profissionais são autarquias cuja definição legal encontra-se no artigo 
5°, inciso I, do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, nos seguintes termos: 
 

Autarquia é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 
jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades 
típicas da Administração Pública que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 
 

O conceito veiculado nesse Decreto-lei é incompleto, no sentido de que não inclui 
a expressão “de direito público” após “personalidade jurídica”. Mas a doutrina e a 
jurisprudência têm entendido que essa omissão não retira das autarquias seu 
caráter público, já que desempenham atividades típicas de Estado. 
 
O art. 1º do decreto-lei 968/69 definiu o que são autarquias corporativas 
peculiares: 

 
Art. 1º - As entidades criadas por lei com atribuições de 
fiscalização do exercício de profissões liberais, que sejam 
mantidas com recursos próprios e não recebam subvenções ou 
transferências à conta do orçamento da União, regular-se-ão pela 
respectiva legislação específica, se não lhes aplicando as normas 
legais sobre pessoal e demais disposições de caráter geral 
relativas à administração interna das autarquias federais. 
 

Segundo Di Pietro343, citando José Cretella Júnior, etimologicamente o termo 
autarquia é formado por dois elementos de composição justapostos: autós (= 
                                                
340 COTRIM NETO, A. B. Direito Administrativo da Autarquia. São Paulo: Freitas Bastos, 1966, citado 
por Fernando Lolas Stepke e José Geraldo de Freitas Drumond, in Ética em Engenharia e Tecnologia. 
Brasília: Confea, 2011, pág. 124. 
341 “ De outro lado, quando a atividade é própria do particular, mas, por dever carreado ao Estado pela 
Constituição ou pelas leis, igualmente tem o Poder Público de cuidar para que a atividade de particular se 
desenvolva em nível de boa ordem para a convivência coletiva impondo restrições aos particulares, tem-se o 
exercício do poder de polícia (OLIVEIRA, Régis Fernandes de, e HORVATH, Estevão. Manual de Direito 
Financeiro. 6 ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.51)     
342 Segundo Celso Antônio (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 22 
ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 145, “ [...]o Estado tanto pode prestar por si mesmo as atividades 
administrativas, como pode desempenhá-las por via de outros sujeitos, caso em que se estará perante a 
chamada descentralização”. 
343 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 421  
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próprio) e arquia (= comando, direção, governo), significando, literalmente, 
comando próprio, direção própria, autogoverno.   
 
Aquela doutrinadora344 dá o seguinte conceito para autarquia: “Pessoa jurídica de 
direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração, para o 
desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo 
exercido nos limites da lei”.  
 
O Estado pode instituir pessoas jurídicas constituídas por sujeitos unidos para a 
consecução de um fim de interesse público, mas que diz respeito aos próprios 
associados, como ocorre com a OAB e demais entidades corporativas (Conselhos 
Profissionais).  
 
Como assinala Hélio do Valle Pereira345: 
 

A Autarquia, gozando da mesma natureza do ente criador, pois 
dele é como se fosse parte, tem iguais prerrogativas e ônus. Seu 
regime jurídico, por extensão, é público, com todas as necessárias 
implicações. O que existe, em contraposição à pessoa politica que 
a criou, é a distinção de personalidade jurídica, a autonomia 
gerencial e patrimonial, sem prejuízo da submissão ao controle do 
ente precedente e até eventual responsabilidade patrimonial em 
caráter subsidiário. 

 
Os Conselhos Profissionais prestam serviços que deveriam ser da 
responsabilidade direta do próprio Estado, mas que, por sua conveniência 
discricionária, transfere-os a entidades por ele criadas com essa finalidade. Trata-
se de delegação de serviços públicos por meio de descentralização administrativa. 
“Nesse caso, nenhuma prerrogativa possuem, de ordem privada. Continuam 
vinculados ao Estado e, se prestadoras de serviço público, submetem-se ao 
mesmo regime imposto ao Estado” 346 (grifou-se). 
 
Celso Antônio347, ao escrever sobre as autarquias, assim lecionou: 
 

Se considerarmos as pessoas públicas exclusivamente 
administrativas – autarquias – verifica-se, pois, que se 
apresentam, tal como no direito privado, divididas em dois tipos no 
que tange a seus substratos estruturais: autarquias fundacionais e 
autarquias corporativas. Estas, diferentemente do que ocorre na 
esfera privada, caracterizam-se pela compulsória filiação de seus 
membros, circunstância que, entretanto, não desnatura seu 
caráter, posto que não interfere com os elementos apontados para 
delinear sua estrutura. Pode-se, portanto, opor, de um lado, 
entidades como a Ordem dos Advogados, Conselho Federal de 
Engenharia e Arquitetura, Instituto Nacional do Mate etc., e, de 

                                                
344 Obra citada, p. 423 
345 PEREIRA, Hélio do Valle. Manual da Fazenda Pública em Juízo. 3ª edição. Revista, atualizada e 
ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pág. 10. 
346 OLIVEIRA, Régis Fernandes de, e HORVATH, Estevão. Manual de Direito Financeiro. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais: 2007, p. 53  
347 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Natureza e regime jurídico das autarquias. São Paulo: 
Revista dos Trinais, 1968, p.369 
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outro, todas as autarquias não corporativas, que se designam 
fundações, institutos, fundos personalizados etc. 
 

Aquele doutrinador entendia, já naquela época, que os Conselhos Profissionais 
eram autarquias federais com características especiais, ditas corporativas, 
incluindo entre elas a OAB, entendimento que não prevaleceu quanto a esta na 
moderna jurisprudência348, tendo sido mantido para os demais Conselhos 
Profissionais.  
 
Odete Medauar349 classifica as Ordens e os Conselhos Profissionais como “[...] 
entes com situação peculiar, sendo organismos destinados, em princípio, a 
administrar o exercício de profissões regulamentadas por lei federal”. 
 
Segundo Medauar, na doutrina essas entidades são chamadas de autarquias 
para-administrativas, corporações autárquicas, corporações profissionais, 
instituições corporativas. Os Tribunais normalmente lhes conferem natureza 
autárquica, mesmo que as leis instituidoras omitam essa condição. Trata-se, 
entretanto, de autarquias peculiares, diferenciadas, visto não integrarem a 
Administração indireta nem se enquadrarem totalmente nos preceitos do Decreto-
lei 200/67. 
 
Lucas Rocha Furtado350 afirma que a particularidade dos Conselhos  
 

[...] consiste no fato de que são criados por lei, desempenham 
atividade típica de Estado, correspondente ao poder de fiscalizar o 
exercício das atividades profissionais, gozam de prerrogativas 
típicas de entidades de Direito Público (tais como imunidade 
tributária relativa a seus bens, rendas e serviços e possibilidade de 
cobrança de seus créditos por meio de execução fiscal), sem que, 
todavia, estejam vinculadas ou subordinadas direta ou 
indiretamente a qualquer entidade política. 
 

Ainda segundo Furtado os Conselhos são autarquias especiais, não se 
confundindo com as autarquias em regime especial. Sua especialidade consistiria 
no fato de que não integram a Administração Pública, não se subordinando a 
qualquer entidade estatal. Dispõem os Conselhos de plena e total autonomia 
financeira, orçamentária, administrativa e gerencial, dentro dos limites legais.   
 
Para o português Vital Moreira,  
 

[...] ao serem investidas de funções para- estaduais de regulação, 
as associações profissionais, mesmo se não transformadas 
formalmente em instituições de direito público, passam a 
compartilhar uma missão de caráter público ou parapúblico. É por 
isso compreensível que elas devam obedecer aos requisitos 
mínimos de organização democrática interna e da 

                                                
348 No julgamento da ADI n. 3.026/DF, publicada no DOU de 16.10.2006, seção 1, o STF decidiu que a OAB 
não é autarquia, não se lhe aplicando a obrigatoriedade de concurso público para a contratação dos seus 
empregados. Entretanto, não negou a natureza autárquica dos demais Conselhos Profissionais.  
349 MEDAUAR. Odete. Direito Administrativo Moderno. 11 ed. rev. atual. São Paulo: RT, 2007. p. 93 
350 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 194 
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responsabilidade pública, que são inerentes a todo o poder 
público, de acordo com a teoria democrática. Por maioria de razão, 
assim deve ser quando tais organizações se sub-rogam ao Estado 
no desempenho de funções públicas de regulação económico-
profissional.351 
 

O professor Léo da Silva Alves também inclui os Conselhos Profissionais no 
amplo conceito de Administração Pública, já que possuem estrutura jurídica de 
autarquia352. 
 
A jurisprudência, mais que a doutrina, é que tem construído ao longo dos anos o 
conceito de que, no Brasil, a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais é de 
autarquia especial, regida pelas normas de Direito Público.  
 
O Superior Tribunal de Justiça, em vários julgados, com base na sua Súmula 
66353, tem reiterado esse entendimento, como nos relacionados abaixo: 
 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 
AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 
DECADÊNCIA. TERMO A QUO. LESÃO AO DIREITO. 
IMPETRANTE. OMISSÃO. JULGADO A QUO. IMPOSSIBILIDADE 
DE AVERIGUAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 
DO CPC. RAZÕES RECURSAIS ESPECIAIS. 
 
1. Por se tratarem os conselhos de fiscalização de profissão de 
autarquias federais, a competência para o tratamento e julgamento 
da presente lide é a Justiça Federal, com esteio no art. 109, I, da 
CF. 
(AgRg no REsp 479.025/DF, 1ª Turma, Rel. Min. FRANCISCO 
FALCÃO, DJ de 20/10/2003). 
 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHOS 
PROFISSIONAIS. PROCESSOS DISCIPLINAR E ÉTICO. 
COMPETÊNCIA DO CONSELHO FEDERAL DE 
CONTABILIDADE. CLASSIFICAÇÃO COMO ENTIDADE 
AUTÁRQUICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA 
PROCESSAR E JULGAR (ART. 109, I e IV, DA CF/88). 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
 
- O Superior Tribunal de Justiça entende que os Conselhos 
Regionais de Fiscalização do Exercício Profissional têm natureza 

                                                
351 Obra citada, pág. 68 
352 “Por Administração Pública, para efeitos de responsabilidade, devemos entender toda ação de Estado, 
desenvolvida por qualquer órgão de qualquer de seus poderes. No Poder Executivo, enquadram-se os órgãos 
da Administração direta e aqueles da Administração indireta, que cumprem funções dentro das finalidades do 
Estado, em benefício do bem-estar e do desenvolvimento social. Entram aqui os conselhos profissionais, 
que têm estrutura jurídica de autarquia” (grifamos). (ALVES, Léo da Silva. Processo Disciplinar – a 
compreensão do sistema. L&C – Revista de Administração Pública e Política. Ano XII, N.º 138, dezembro 
de 2009, pág. 29).  
353 Compete à Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de fiscalização 
profissional. 
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jurídica de autarquia federal e, como tal, atraem a competência 
da Justiça Federal nos feitos de que participem (CF/88, art. 109, 
IV). 
(AgRg no REsp 314.237/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 
de Barros, DJ de 09/06/2003). 
 

O mesmo entendimento pode ser extraído de julgados de instâncias inferiores, 
como este do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 3ª Turma, no julgamento do 
Agravo 03106282-94-SP, relator Juiz Manoel Alvarez, DJ 14/10/97: 
 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE 
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE 
AUTARQUIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. 
 
1 – Os conselhos profissionais federais têm, por força de lei, 
natureza jurídica de autarquias, por exercerem atividades típicas 
de administração pública na fiscalização do exercício profissional. 
Constituem uma espécie peculiar de autarquia, chamada 
corporativa, mas também abrangida pelo amplo conceito de 
fazenda pública354.  
 

O STF, em diversas ocasiões, já manifestara seu entendimento segundo o qual a 
natureza jurídica dos Conselhos Profissionais era de autarquia federal, como no 
julgamento do Mandado de Segurança abaixo: 
 

Mandado de Segurança. Os Conselhos Regionais de Medicina, 
como sucede com o Conselho Federal, são autarquias federais 
sujeitas à prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, 
por força do disposto no inciso II do artigo 71 da atual Constituição. 
Improcedência das alegações de ilegalidade quanto à imposição, 
pelo TCU, de multa e de afastamento temporário do exercício da 
presidência ao Presidente do Conselho Regional de Medicina em 
causa. Mandado de segurança indeferido. (MS 22643/SC, Tribunal 
Pleno, Rel. Ministro Moreira Alves, DJ de 04/12/1998).  

 
Portanto, com ênfase na personalidade jurídica de direito público, prevalecia a 
orientação segundo a qual os Conselhos Profissionais eram autarquias 
corporativas, em função da atividade desenvolvida. 
 
Contudo, a partir da Medida Provisória 1.549-35, de 9 de outubro de 1997 (e 
reedições), convertida na Lei 9.649, de 27 de maio de 1998, o legislador ordinário 
pretendeu dar nova disciplina à matéria, assim dispondo a legislação no que 
interessa: 
 

                                                
354 Segundo Leonardo Cunha  (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 7 ed. São 
Paulo: Dialética, 2009, págs. 15 a 18), “[...] a expressão Fazenda Pública representa a personificação do 
Estado, abrangendo as pessoas jurídicas de direito público. [...] A expressão Fazenda Pública é utilizada para 
designar as pessoas jurídicas de direito público que figurem em ações judiciais, mesmo que a demanda não 
verse sobre matéria estritamente fiscal ou financeira. [...] O que importa deixar evidente é que o conceito de 
Fazenda Pública abrange a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias 
e fundações públicas, sendo certo que as agências executivas ou reguladoras, sobre ostentarem o matiz de 
autarquias especiais, integram igualmente o conceito de Fazenda Pública”. 
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Art. 58 – Os serviços de fiscalização de profissões 
regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por 
delegação do poder público, mediante autorização legislativa.   

§ 1º -  A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos 
de fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplinados 
mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva 
profissão, garantindo-se que na composição deste estejam 
representados todos seus conselhos regionais.   

§ 2º -  Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, 
dotados de personalidade jurídica de direito privado, não manterão 
com os órgãos da Administração Pública qualquer vínculo 
funcional ou hierárquico.   

§ 3º -  Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões 
regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo 
vedada qualquer forma de transposição, transferência ou 
deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou 
indireta.   

§ 4º -  Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas 
são autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais 
devidas por pessoas físicas e jurídicas, bem como preços de 
serviços e multas, que constituirão receitas próprias, 
considerando-se título executivo extrajudicial a certidão relativa 
aos créditos decorrentes.   

§ 5º -  O controle das atividades financeiras e administrativas dos 
conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será 
realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos 
regionais prestar contas, anualmente, ao conselho federal da 
respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais.   

§ 6º -  Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, 
por constituírem serviço público, gozam de imunidade tributária 
total em relação aos seus bens, rendas e serviços.   

§ 7º -  Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas 
promoverão, até 30 de junho de 1998, a adaptação de seus 
estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.   

§ 8º -  Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias 
que envolvam os conselhos de fiscalização de profissões 
regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles 
delegados, conforme disposto no caput.   

§ 9º -  O disposto neste artigo não se aplica à entidade de que 
trata a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994.  

Em total dissonância com a doutrina e a jurisprudência há muito estabelecidas, 
quis o legislador dar um caráter privado aos serviços de fiscalização do exercício 
profissional, atividades, como já visto, tipicamente de Estado, principalmente no 
que se refere ao poder de polícia conferido aos Conselhos, poder esse 
sabidamente indelegável aos particulares.  
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O Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Comunista do Brasil (PC do B) e o 
Partido Democrático Trabalhista (PDT) insurgiram-se contra essa MP e ajuizaram, 
em 26.11.1997, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1.717/DF), 
distribuída ao Ministro Sidney Sanches, na qual pretendiam a impugnação do 
caput do artigo 58 e dos parágrafos 1º ao 8º, com fundamento nos artigos 5º, XIII, 
21, XXIV, 22, XVI, 70, 149 e 175 da CF/88355, invocando a necessária condição de 
entidade de direito público dos conselhos profissionais. Ressalte-se que a OAB 
não foi incluída nessa ADI, pois dela tratava apenas o parágrafo 9º do artigo 58 
daquela lei. 

A CNL, entidade sindical de representação das profissões liberais, também propôs 
uma ADI para impugnar a regra jurídica contida no artigo 58 da Lei 9.649/98, 
protocolada em 18.06.1998 sob n.° 1.847-7/SP. Por ter sido ajuizada em data 
posterior a ADI 1.717/DF e tratar da mesma matéria, foi distribuída por prevenção 
ao Ministro Sidney Sanches e apensada àquela para que ambas tivessem um 
julgamento uniforme.   

O STF, em 22.09.1999, concedeu em parte a medida liminar pleiteada na ADI n.º 
1.717/DF, com base nas características de atividade de polícia dos conselhos 
profissionais, julgando inconstitucional o artigo 58, caput, e todos os seus 
parágrafos, com exceção do 3º, da Lei 9.649/98, que pretendia transformar os 
conselhos profissionais em pessoas jurídicas de direito privado.  
A partir da publicação no Diário da Justiça do acórdão que deferiu a liminar na ADI 
1.717/DF, em 25.02.2000, praticamente ficou pacificado na jurisprudência o 
entendimento segundo o qual os conselhos profissionais são pessoas jurídicas de 
direito público de natureza autárquica (autarquias em regime especial).  
 
Em 07.11.2002, o pleno do STF, por unanimidade, acompanhando o voto do 
Ministro Sydney Sanches, julgou procedente o pedido formulado na ADI 1.717/DF, 
sendo essa decisão publicada no DJ em 28.03.2003, com efeito erga omnes, já 
que tomada em sede de controle concentrado de constitucionalidade.  
 
Oportuno transcrever a ementa do acórdão da referida Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 1.717/DF: 
 

                                                
355 Constituição da República Federativa do Brasil - art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XIII – é livre o 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer;  Art. 21. Compete à União: [...] XXIV – organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; Art. 
22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] organização do sistema nacional de emprego e 
condições para o exercício das profissões; Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder; Art. 149. Compete 
exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse 
das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo; Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos.       
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DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS 
PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL N. 9.649, DE 27.05.1998, QUE 
TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES 
REGULAMENTADAS. 
 
 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3° do art. 58 da 
Lei n. 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando 
apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada 
procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade 
do “caput” e dos parágrafos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° do mesmo art. 
58. 
 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 
22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição 
Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma 
entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até 
poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao 
exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre 
com os dispositivos impugnados. 
 3. Decisão unânime. 

 
Seguindo essa orientação do STF, o STJ também já se pronunciou no mesmo 
sentido: 
 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONSELHO DE 
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIAS FEDERAIS. 
ADIN n.° 1.717/DF. 
 
1. A Suprema Corte, em 07 de novembro de 2002, analisando o 
mérito da ADI 1.717/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 58 
e seus parágrafos da Lei n.9.649/98. Mantida a natureza de 
autarquias federais dos Conselhos de Fiscalização Profissional, é 
de preservar-se o entendimento sufragado na Súmula n.° 
66/STJ356. 
2. Recurso Especial conhecido e provido. (REsp 268.649/RJ, 2ª 
Turma, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 01/07/2005).  
 

O TCU também entende ser autárquica e de direito público a natureza dos 
Conselhos Profissionais, como se depreende da transcrição de trecho às fls. 14 do 
acórdão 341/2004–Plenário proferido no processo 016.756/2003-0, cujo 
interessado era o Deputado Federal Vicentinho, Presidente da Comissão Especial 
da Reforma Trabalhista: 
 

55. No entanto, a partir de 9.3.2000, com o julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal do MS 21.797-9, esta Corte de Contas 
estabeleceu essa data como marco para que fosse exigido dos 
Conselhos não só a observância de realização de concurso 
público para as admissões por eles efetuadas, como também que 
as contratações realizadas em desconformidade com essa 
orientação fossem tornadas nulas. Isso porque entendeu o 
Tribunal que a partir dessa data não mais subsistia dúvida 

                                                
356 Compete à Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de fiscalização 
profissional.  
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sobre a natureza pública dos conselhos de fiscalização 
profissional, condição necessária para a exigência de 
cumprimento das disposições do art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal e da Súmula 231 da jurisprudência do 
TCU. (grifou-se). 
 

Outro não é o entendimento do Poder Executivo Federal acerca da matéria. Em 31 
de dezembro de 2007, o presidente da república, Luís Inácio da Silva, encaminhou 
mensagem ao presidente do Senado Federal, Senador Garibaldi Alves, 
informando-o do veto integral ao Projeto de Lei n.º 347, de 2003 (n.º 4.747/05 na 
Câmara dos Deputados), que tencionava regulamentar o exercício da Arquitetura 
e do Urbanismo, autorizando a criação dos respectivos órgãos de fiscalização 
profissional desvinculados do sistema Confea/Creas357.   
 
O veto deveu-se a uma inconstitucionalidade formal, pois, em se tratando de 
projeto de lei que visava à criação de uma autarquia federal, sua iniciativa deveria 
ter sido do Poder Executivo, como explicitado no teor da mensagem, abaixo 
transcrita: 

 
Senhor Presidente do Senado Federal, 
 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1° do art. 66 
da Constituição, decidi vetar integralmente, por 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n.º 347, de 2003 (n.º 
4.747/05 na Câmara dos Deputados), que "Regulamenta o 
exercício da Arquitetura e do Urbanismo, autoriza a criação dos 
órgãos de fiscalização profissional e fixa as respectivas 
atribuições".  
 
Ouvidos, o Ministério da Justiça e a Casa Civil manifestaram-se 
pelo veto ao projeto de lei pelas seguintes razões: "Não está clara 
no projeto de lei a natureza jurídica do ente que se pretende 
criar. Caso se entenda que há criação de pessoa jurídica de 
direito privado, como é típico quando se usa fórmula autorizativa 
(art. 37, inciso XIX, da Constituição), estar-se-á divergindo do 
entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado, entre 
outras ocasiões, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.717-
6/DF, na qual foi firmado entendimento no sentido da 
inconstitucionalidade da delegação de atividades de conselho 
profissional para pessoas jurídicas de direito privado. Por outro 
lado, caso se interprete que o Conselho que se pretende criar seria 
pessoa jurídica de direito público, haverá inconstitucionalidade 
formal (art. 61, § 1º, II, 'e', da Constituição da República), porque 
ter-se-á autarquia criada por projeto de lei de iniciativa 
parlamentar. E o uso de formulação 'autorizativa', neste caso, em 
nada afasta o vício de iniciativa, conforme reiteradas decisões do 
Supremo Tribunal Federal (v.g., ADI-MC 2367/SP, REsp 993/RJ, 
RE-AgR 327621/SP, ADI 1955/RO).Também não se pode 
concordar com a tese da existência de autarquia fora da 
administração pública. Ora, se a criação dos conselhos de 
classe é feita por lei, se sofrem controle estatal (STF, MS 

                                                
357 Mensagem n.º 1.047, de 31 de dezembro de 2007, da Presidência da República, publicada no Diário 
Oficial da União de 31/12/2007) 
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22.643-9/SC. DJ 04.12.1998, ementário n.° 1.934-01), se 
exercem atividade típica do Estado (poder de fiscalização das 
profissões), envolvendo, ainda, competência tributária (STJ, 
REsp no 225301/RS, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 16.11.1999) e 
poder de punir, se têm imunidade constitucional, são 
autarquias e se inserem na administração pública 
federal.(grifou-se) 
Assim, se faz necessário o veto integral. Entende-se inadequado 
restringir o veto apenas às disposições referentes à criação do 
Conselho porque o grau de conexão das normas é tão intenso que 
se terminaria por deixar em vigor apenas dispositivos sem sentido 
normativo. 
Considerando, contudo, que a intenção de desmembrar os 
profissionais de arquitetura e urbanismo do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia afigura-se razoável, informo 
que determinei aos Ministérios pertinentes a elaboração de projeto 
de lei sobre essa matéria. Essas, Senhor Presidente, as razões 
que me levaram a vetar integralmente o projeto 
em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional.” 
 

Desse modo, após o julgamento da ADI 1.717/DF, que veio corroborar decisões 
anteriores do STF (como aquela tomada no MS 21.797-9 e que embasou o 
acórdão 341/2004 do TCU e o veto presidencial acima transcrito), foi afirmada 
pela Suprema Corte a natureza jurídica autárquica de direito público dos serviços 
de fiscalização de profissões regulamentadas, ou seja, dos Conselhos 
Profissionais, restando imaculada, ainda, sua inserção entre as autarquias 
federais de natureza corporativa.  
 
Contudo há autores, como Lucas Rocha Furtado358, que entendem que ainda não 
há um consenso absoluto sobre o tema, havendo divergências sobre a 
necessidade ou não de os Conselhos Profissionais se submeterem aos ditames 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, à exigência de lei para criação dos seus 
empregos públicos, ao dever absoluto de observância ao regramento da Lei das 
Licitações, entre outros pontos controversos.  
 
Esse entendimento foi reforçado pelo julgamento do Mandado de Segurança n.º 
26.150/DF impetrado pelo Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do 
Sul, junto ao STF, contra determinação do TCU que lhe impôs a demissão de 
todos os empregados contratados sem concurso público após 18.05.2001. 
 
O relator do MS, Ministro Eros Grau, deferiu a medida liminar para suspender os 
efeitos da decisão exarada no acórdão TCU n.º 1.212/2004, até o julgamento final 
do writ.   
 
A ementa da decisão liminar ficou assim consignada: 
 

DECISÃO: 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo 
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul contra 
ato do Tribunal de Contas da União, que determinou ao impetrante 

                                                
358 Obra citada, págs. 194/196 
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a realização de concurso público para admissão de pessoal, no 
prazo de 180 dias, rescindindo todos os contratos trabalhistas 
firmados a partir de 18.05.2001. 2. O impetrante alega que os 
conselhos federais e regionais de fiscalização do exercício 
profissional são entidades sui generis, não se lhes aplicando todos 
os preceitos que regem a Administração Pública Direta e Indireta. 
3. Afirma que essas entidades não recebem repasse de verbas 
públicas, mantendo suas atividades tão somente por meio das 
contribuições arrecadadas dos profissionais inscritos em seus 
quadros. 4. Enfatiza que os empregados que trabalham no CRO-
MS não são servidores públicos, uma vez que os salários são 
pagos pela própria entidade e os postos de trabalho não são 
criados por lei. 5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos 
do Acórdão n. 1.212/2004, confirmado pelo Acórdão n. 845/2006, 
do Tribunal de Contas da União e, no mérito, a concessão da 
segurança para declarar sua nulidade. 6. É o relatório. Decido. [...] 
Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, 
assim como a OAB, não constituem autarquias, eis que 
diferentemente do que ocorre com elas, não estão sujeitos à 
tutela da Administração. Os conselhos sustentam-se por meio de 
contribuições cobradas dos seus filiados, inclusive no que se 
refere ao pagamento de funcionários, não recebendo quaisquer 
repasses do Poder Público. [...] 11. O art. 1º do decreto-lei n. 
968/69 determina que “as entidades criadas por lei com atribuições 
de fiscalização do exercício de profissões liberais, que sejam 
mantidas com recursos próprios e não recebem subvenções ou 
transferências à conta do orçamento da União regular-se-á pela 
respectiva legislação específica, não se lhes aplicando as normas 
legais sobre pessoal e demais disposições de caráter geral, 
relativas à administração interna das autarquias federais”. Esse 
preceito foi recebido pela Constituição do Brasil. 12. Há 
plausibilidade jurídica do pedido liminar. 13. O periculum in mora 
faz-se presente na medida em que a imediata rescisão dos 
contratos de trabalho celebrados a partir de 18.05.2001 pode 
comprometer o desempenho dos serviços prestados pelo 
impetrante, com graves conseqüências para os seus afiliados. 
Ante o exposto, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos 
dos Acórdãos TCU n. 1.212/2004 e n. 845/2006, até o julgamento 
final do presente writ. [...] Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 
2006. Ministro Eros Grau – Relator. (grifamos). 
 

Essa decisão vai de encontro àquela tomada pelo pleno do STF na ADI 1.717/DF. 
Em 03/03/2011 foi designado relator o Ministro Luiz Fux, pela aposentadoria do 
Ministro Eros Grau. Até este momento (outubro/2011) não houve o julgamento de 
mérito do MS 26.150/DF, tendo o mesmo recebido da Procuradoria Geral da 
República, em 13.02.2007, parecer pela denegação da ordem. Como se pode 
perceber, a controvérsia com relação à natureza autárquica dos Conselhos está 
longe de ser totalmente pacificada.   
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III - Características decorrentes da natureza jurídica dos Conselhos 
Profissionais. 
 
Já foram abordados os aspectos históricos dos Conselhos Profissionais e sua 
inserção no direito pátrio como autarquias corporativas criadas por lei com a 
missão de desempenhar atividade tipicamente estatal, a de fiscalizar e 
regulamentar o exercício de algumas profissões.  
 
Quanto à sua natureza jurídica, há um quase consenso de que os Conselhos 
Profissionais são pessoas de direito público dotadas de um poder de polícia 
tipicamente indelegável aos particulares, o que lhes confere caráter paraestatal. 
 
Peculiar é o caso da OAB, já mencionado quando tratamos da natureza jurídica 
dos Conselhos. Apesar de o STF tê-la excluído da categoria das autarquias 
corporativas ou especiais, dispõe a Ordem de poder de polícia sobre os 
profissionais nela registrados.  
 
Com relação a esse aspecto, assim se manifestou Furtado359: 
 

A Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria ser a primeira a 
cumprir seu dever republicano de prestar contas, realizar 
concursos públicos e licitações, vergonhosa e injustificadamente 
não o faz – máxima vênia. Utiliza-se, ao contrário, do argumento 
de que exerce função política – e mais ainda de seu poder político 
– para obter decisões judiciais e administrativas sem 
fundamentação jurídica sólida que justifique a sua liberação 
desses misteres. Se o Presidente da República, a Câmara dos 
Deputados, o Senado Federal, o próprio Supremo Tribunal 
Federal, que exercem, cada qual a seu modo, funções políticas, 
prestam contas, por que a OAB não o faria? A resposta deve ser 
buscada no mundo político e não em fundamentações jurídicas. 
 

Justen Filho também é da opinião de que a OAB, do ponto de vista teórico, não 
poderia ter recebido tratamento diferenciado dos demais Conselhos 
Profissionais360.  
 
Admitida, entretanto, com exceção da OAB, a natureza autárquica dos demais 
Conselhos Profissionais, a primeira conclusão a que se pode chegar é que estão 
submetidos ao RJA, que, segundo Valle Pereira361, “[...] é o regime próprio para 
disciplinar as relações jurídicas nas quais forem protagonistas entidades e órgãos 
integrantes da Administração Pública, em especial quando pessoas jurídicas de 
direito público”. 
 

                                                
359 Obra citada, p. 194 
360 “Sob um enfoque puramente teórico, é questionável a orientação de que apenas a OAB mereceria um 
regime jurídico diferenciado. Afigura-se que os demais órgãos de regulação profissional comportam 
tratamento jurídico equivalente. Mas esta não foi a solução adotada pelo STF. [...] Isto significa afirmar a 
possibilidade de que poderes estatais sejam investidos em órgãos não integrantes da Administração Pública. 
Trata-se, portanto, de uma entidade não estatal, investida de competências públicas” (grifamos). (Curso de 
Direito Administrativo. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 167).   
361 Obra citada, p. 64 
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O RJA difere do regime que se aplica às relações tipicamente de direito privado, 
porque confere privilégios e impõe restrições aos órgãos ou entidades da 
Administração Pública a ele sujeitos, por conta da supremacia do interesse 
público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público pela 
Administração.  
 
Além disso, a Administração Pública se sujeita aos princípios constitucionais da 
moralidade, da impessoalidade, da eficiência, da legalidade e outros previstos 
expressamente no caput do artigo 37 da CF/88362. 
 
Ressalte-se que os Conselhos Profissionais não se submetem à autoridade ou 
supervisão do Poder Executivo e de seus órgãos ministeriais, como já decidido 
pelo STF no Recurso Ordinário Constitucional em Mandado de Segurança RMS 
20.976/DF, publicado em 16/02/1990.363   
 
Portanto, sendo os Conselhos Profissionais autarquias e estando submetidos ao 
RJA, possuem várias características que merecem especial atenção, pois serão 
importantes para a compreensão do tema abordado neste trabalho.  
 
 
Criação por lei 
 
Por força do disposto no artigo 37, XIX, da CF/88364, as autarquias só podem ser 
criadas por lei específica. Do mesmo modo, só por lei podem ser extintas. Como 
adverte Celso Antônio365 :  
 

Evidentemente, à Administração faleceria o poder de fracionar-se 
sponte propria em segmentos personalizados, tanto mais porque 
nem ela mesma (Administração) se constitui em pessoa, isto é, em 

                                                
362 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
363 MANDADO DE SEGURANÇA: RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 102, II, 
'A'): DEVOLUÇÃO AO S.T.F., A EXEMPLO DA APELAÇÃO (CPC, 515 E PARAGRAFOS), DO 
CONHECIMENTO DE TODA A MATÉRIA IMPUGNADA, QUE PODE ABRANGER TODAS AS 
QUESTÕES SUSCITADAS E DISCUTIDAS NO PROCESSO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL OU 
NÃO E AINDA QUE A SENTENÇA NÃO AS TENHA JULGADO POR INTEIRO. 2. AUTARQUIAS DE 
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL: SUPERVISAO MINISTERIAL (DL 968/69). ENQUANTO SE 
MANTENHA A AUTARQUIA PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS ATIVIDADES 
FINALISTICAS, CARECE O MINISTRO DO TRABALHO DE COMPETÊNCIA TUTELAR, SEJA PARA 
DECIDIR, EM GRAU DE RECURSO HIERARQUICO, POSTO QUE IMPROPRIO, SOBRE AS 
DECISÕES CONCRETAS DA ENTIDADE CORPORATIVA, SEJA PARA DAR-LHE INSTRUÇÕES 
NORMATIVAS SOBRE COMO RESOLVER DETERMINADA QUESTÃO JURÍDICA DE SUA 
ALÇADA. 3. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CUJA INCLUSAO NO 
ÂMBITO PROFISSIONAL DOS TECNICOS DE ADMINISTRAÇÃO DEPENDE DO EXAME DE 
CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. 
 
364 XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, 
de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as 
áreas de sua atuação. 
365 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 22 ed.. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 155 
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sujeito distinto do Estado, já que não passa de um conjunto 
orgânico específico. 

Personalidade jurídica própria 
 
Como entes dotados de personalidade jurídica própria, os Conselhos Profissionais 
respondem pelas obrigações contraídas. Adverte, entretanto, Valle Pereira366: “[...] 
no que toca aos compromissos com terceiros, pode-se cogitar de responsabilidade 
subsidiária da União, que os criou, e isso somente no caso de exaustão de seus 
recursos”. 
 
 
Patrimônio 
 
O patrimônio dos Conselhos Profissionais é constituído por bens públicos de uso 
especial e bens dominicais, cuja definição se encontra no artigo 99, II e III, do 
CC367. Apresentam, portanto, as características a estes associadas, como 
impenhorabilidade, imprescritibilidade, inalienabilidade relativa e impossibilidade 
de oneração. 
 
Com relação à impenhorabilidade dos bens dos Conselhos, este tem sido o 
entendimento dos Tribunais, como mostra o seguinte acórdão do TST: 
 

PROCESSO. N.º. TST - RR-404/2005-221-18-00.5 
 
A C Ó R D Ã O - 4ª TURMA 
CONSELHOS REGIONAIS - EQUIPARAÇÃO À FAZENDA 
PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO STF - EXECUÇÃO DIRETA DE 
SENTENÇA SEM PRECATÓRIO E PENHORA DE BENS – 
VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (CF, 
ART. 100) RECURSO DE REVISTA PROVIDO. 
 
1. A jurisprudência dominante nesta Corte, na esteira de 
precedentes do STF, que reconhecem aos Conselhos 
Regionais natureza autárquica, segue no sentido de que a 
execução contra tais instituições seja promovida pela via do 
precatório judicial, consoante diretriz dos arts. 730, e seguintes, do 
CPC e 100 da Carta Magna. 
2. Assim sendo, a invocação de violência direta do art. 100 da CF, 
que versa sobre a obrigatoriedade de processamento da execução 
por precatório contra os entes da natureza jurídica do Reclamado, 
dá azo à revista, em sede de execução de sentença. 
3. Desse modo, estando o Reclamado equiparado 
processualmente à Fazenda Pública, é de ser declarada a 
impossibilidade da penhora dos seus bens. (grifou-se). 
Recurso de revista provido. 

 
 
                                                
366 Obra citada, p. 66 
367 Art. 99. São bens públicos: (...) II – os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a 
serviços ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias;  
III – os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.  
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Responsabilidade civil objetiva 
 
Por força do disposto no artigo 37, § 6° da CF/88368 e no art. 43 do CC369, a 
responsabilidade civil do Estado, por danos que seus agentes causem a terceiros, 
tem natureza eminentemente objetiva com base na teoria do risco 
administrativo. Daí que os particulares lesados podem propor suas demandas 
indenizatórias em face dos Conselhos Profissionais sem incluir os agentes 
públicos no pólo subjetivo da lide. Cabe aos Conselhos demandar 
regressivamente em face dos agentes causadores do dano, provando seu dolo ou 
culpa370.  
 
Tem-se entendido que a responsabilidade objetiva do Estado, de modo geral, só 
se verifica nas condutas comissivas. No que tange à omissão, a responsabilidade 
estatal é subjetiva, caracterizada pela assim chamada faute de service ou culpa 
anônima371. Entretanto, comungamos do entendimento de que a responsabilidade 
do Estado é sempre objetiva, tanto por comissão quanto por omissão dos seus 
agentes, na esteira do que defende Flávio Tartuce372. O fundamento para isso, 
segundo aquele autor, é a equiparação entre o Estado e o particular frente ao 
dano causado a terceiros, por omissão, já que nem a Constituição Federal nem o 
Código Civil fizeram tal distinção.    
 
Todavia, o particular não precisa individualizar as responsabilidades subjetivas 
ocasionadas por culpa - negligência, imperícia ou imprudência – ou dolo do agente 
público; basta provar o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano373.    
                                                
368 “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa”. 
369 Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus 
agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores 
do dano, por parte destes, no caso de culpa ou dolo. 
370 Por economia processual, os Conselhos poderiam se utilizar da denunciação da lide, prevista no art. 70, 
III, do CPC, para buscar a responsabilização dos agentes causadores do dano, respectivamente nos casos de 
ações movidas com base na responsabilidade subjetiva ou objetiva. Contudo, o STJ tem entendido que a 
denunciação da lide a servidor público nos casos de indenização fundada na responsabilidade civil objetiva do 
estado não deve ser considerada obrigatória, pois geraria grande prejuízo ao autor da ação devido à demora na 
prestação jurisdicional. Esse entendimento evita que no mesmo processo, além da discussão sobre a 
responsabilidade objetiva, seja necessário verificar a responsabilidade subjetiva do causador do dano. Para o 
STJ, o direito de regresso do ente público em relação ao servidor, nos casos de dolo ou culpa, é assegurado 
pelo artigo 37, parágrafo 6º, da CF, que permanece inalterado ainda que a denunciação da lide não seja 
admitida (REsp 1.089.955). 
371 Segundo Fábio de Oliveira Azevedo (Direito Civil – Introdução e Teoria Geral. Lumen Juris: Rio de 
Janeiro, 2009, pág. 258), há doutrinadores que defendem que a responsabilidade do Estado é objetiva por ação 
e por omissão (Hely Lopes Meirelles, Maria Sylvia Di Pietro, Diógenes Gasparini, Celso Bastos e José 
Afonso da Silva); outros, como Celso Antônio Bandeira de Mello, sustentam que ela é objetiva por ação e 
subjetiva por omissão, havendo acórdãos do STF nos dois sentidos (pela primeira corrente, RE 109.615, 1ª T, 
Min. Celso de Mello, DJ 28.05.96; pela segunda corrente, RE 369.820, 2ª T, Min. Carlos Velloso, DJ 
04.11.2003). 
372 TARTUCE, Flávio. Uma Visão Multidisciplinar da Ciência Jurídica. In Revista Jurídica Consulex, ano 
XIII, N.º 303, pág. 6.  
373 “Responsabilidade Civil do Estado – Ato ilícito causado por agente público – Responsabilidade Objetiva 
com base no risco administrativo – Hipótese, entretanto, em que a responsabilidade será subjetiva se o fato 
ocorrer de ato omissivo. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público pelos atos ilícitos 
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O exercício do poder (atividade) de polícia administrativa dentro dos limites legais, 
ou seja, sem abuso de poder, não gera direito à indenização. 
 
 
Regime de execução das dívidas passivas 
 
Como os bens dos Conselhos Profissionais não podem ser penhorados, as 
execuções dirigidas contra eles, seja por títulos judiciais ou extrajudiciais, seguem 
o rito previsto no artigo 910 do CPC. Contudo, não se aplica mais aos Conselhos o 
regime de pagamento por precatórios, como disposto no § 1º do art. 910 do CPC, 
em razão de decisão do STF tomada no RE 938.837, tema de Repercussão Geral 
877: “Decisão: O Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Edson Fachin (Relator), 
apreciando o tema 877 da repercussão geral, deu provimento ao recurso. Em 
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral, nos termos do voto 
do Ministro Marco Aurélio, que redigirá o acórdão: "Os pagamentos devidos, em 
razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de Fiscalização não se 
submetem ao regime de precatórios". Ausentes, justificadamente, os Ministros 
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. 
Plenário, 19.4.2017.”     
 
 
Regime de cobrança das dívidas ativas  
 
A cobrança das dívidas ativas dos Conselhos Profissionais é regida pela Lei 
6.830, de 22 de setembro de 1980, conhecida como Lei de Execução Fiscal. Esse 
regime de cobrança oferece privilégios à Administração Pública na recuperação de 
seus créditos, extensivos aos Conselhos Profissionais com exceção da OAB e do 
CAU (este por explícita determinação legal – art. 51, par. único da Lei 12.378/10). 
Há, entretanto, quem entenda que as cobranças das dívidas ativas dos Conselhos 
Profissionais devem ser promovidas por meio de execução por quantia certa 
contra devedor solvente, nos termos do CPC374, com o que não concordamos.  
 
 
Prescrição quinquenal 
 
Os Conselhos Profissionais beneficiam-se dos privilégios do Decreto N.º 20.910, 
de 6 de janeiro de 1932, e do Decreto-lei N.º 4.597, de 19 de agosto de 1942, ou 

                                                                                                                                               
causados pelos seus agentes é objetiva, com base no risco administrativo, ou seja, pode ser abrandada ou 
excluída diante da culpa da vítima, mas se tratando de ato omissivo do Poder Público  a responsabilidade 
passa a ser subjetiva, exigindo dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou 
imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la.” (STF, RE 179.147-1/SP, 2ª Turma, rel. Min. 
Carlos Velloso, DJ 27/02/98). 
374 “Daí porque, se a OAB não pode valer-se da execução fiscal, também os demais conselhos profissionais 
não podem. Consequentemente falta legitimidade ativa para os conselhos profissionais intentarem execução 
fiscal; a cobrança de seus créditos deve ser promovida por meio da execução por quantia certa contra devedor 
solvente, com a adoção do procedimento capitulado no Código de Processo Civil.” (CUNHA, José Leonardo 
Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 7ª edição. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 349. 
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seja, a prescrição das dívidas passivas, direitos e ações contra os Conselhos se 
dá em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram375.  
Licitação Pública 
 
Os Conselhos Profissionais estão obrigados a licitar conforme a Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, XXI, da CF/88. Esse tem sido o 
entendimento majoritário dos Tribunais, em especial do TCU, principalmente após 
o STF ter declarado definitivamente a natureza jurídica de direito público dos 
Conselhos Profissionais376.  
 
Os contratos dos Conselhos Profissionais têm natureza de contratos 
administrativos, portanto, segundo Celso Antônio377, “[...] regulados pela legislação 
específica que os contempla, inclusive no que concerne à obrigação de serem 
precedidos por licitação pública (Lei 8.666, de 21.6.93), salvo nos casos ali 
previstos como de dispensa ou inexigibilidade de tal procedimento”. 
 
 
Atos dos agentes e dos empregados dos Conselhos Profissionais 
 
Os agentes e empregados dos Conselhos Profissionais são considerados agentes 
públicos378. Alguns dos seus atos caracterizam-se como atos administrativos, 
sujeitos às restrições do RJA. Desse modo gozam dos pressupostos de 
legitimidade, veracidade, imperatividade, exigibilidade e auto executoriedade 
(quando houver previsão legal). 
 
                                                
375 DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 1º DO 
DECRETO 20.910/1932 AOS CASOS DE REVISÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. 
Nos casos em que o servidor público busque a revisão do ato de aposentadoria, ocorre a prescrição do próprio 
fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos – e não de dez anos – entre o ato de concessão e o 
ajuizamento da ação. Trata-se da aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual as “dívidas 
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato 
ou fato do qual se originarem”. A existência de norma específica que regula a prescrição quinquenal, nos 
feitos que envolvem as relações de cunho administrativo – tais como aquelas que envolvem a Administração 
Pública e os seus servidores –, afasta a adoção do prazo decenal previsto no art. 103, caput, da Lei 
8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Ressalte-se, ademais, que os 
requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social – cuja adoção não poderá ser 
diferenciada tão somente para efeito de aposentadoria – serão aplicáveis aos regimes de previdência dos 
servidores públicos titulares de cargo efetivo “no que couber”, conforme determina a redação do art. 40, § 12, 
da CF. Precedentes citados: AgRg no AREsp 86.525-RS, Primeira Turma, DJe 16/5/2014; e AgRg no REsp 
1.242.708-RS, Segunda Turma, DJe 14/4/2014. Pet 9.156-RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 
28/5/2014. 

 
376 ADI 1.717/DF, já comentada anteriormente neste trabalho. 
377 Obra citada, p. 158 
378 Agentes, ou agentes públicos, são um gênero do qual os empregados públicos são uma espécie. Por 
agentes, ou agentes públicos, entende-se os sujeitos que servem ao Poder Público como instrumentos 
expressivos de sua vontade ou ação, ainda quando o façam ocasional ou episodicamente. Quem quer que 
desempenhe alguma função estatal, enquanto as exercita, é um agente público. Como exemplos de agentes, os 
dirigentes e empregados de empresas estatais, de economia mista, da Administração direta, indireta, 
autárquica e fundacional, os concessionários de serviços públicos, os políticos investidos de mandatos, os 
magistrados etc. 
 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=Pet+9156
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Os dirigentes dos Conselhos Profissionais, igualmente na condição de agentes 
públicos, podem ter seus atos controlados judicialmente pela via do Mandado de 
Segurança379, cabendo também Ação Popular contra atos lesivos ao patrimônio 
público (Lei 4.717/65 e art. 5°, LXXIII, CF/88380). 
 
Os Conselhos de Fiscalização tem legitimidade para propor ação civil pública, nos 
termos do art. 5° da Lei 7.347, de 1985. 
 
 
Prazos processuais privilegiados e foro da Justiça Federal 
 
Pelo disposto no artigo 188 do CPC, os Conselhos Profissionais, por estarem 
incluídos no conceito genérico de Fazenda Pública, têm prazo em quádruplo para 
contestar as ações em que são partes passivas e em dobro para recorrer das 
decisões que lhes são desfavoráveis.   
 
Esse entendimento, antes eminentemente jurisprudencial, ficou definitivamente 
assentado no direito positivado pátrio com a publicação da Lei 9.469, de 
10.07.1997, que, em seu artigo 10, assim dispõe: “Aplica-se às autarquias e 
fundações públicas o disposto nos arts. 188 e 475, caput, e no seu inciso II, do 
CPC”. 
 
Não há mais dúvidas de que os Conselhos gozam de prazos privilegiados, 
inclusive na Justiça do Trabalho, por força do Decreto-lei 779/69, ainda em vigor.  
 
Ainda por força do disposto na Lei 9.469/97 e no Decreto-lei 779/69, os Conselhos 
Profissionais gozam do privilégio do reexame necessário, disposto no artigo 475, 
II, do CPC, no caso de sentenças que lhes sejam desfavoráveis.  
 
Nas ações de despejo os Conselhos gozam de prazo maior para desocupação 
voluntária após a sentença (art. 63, § 3°, da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991 – 
Lei da Locação).  
 
A CF/88 em seu artigo 109 dispõe: 

 
Art. 109. Aos juizes federais compete processar e julgar: 
 
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes 
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho 
(grifou-se).   
 

                                                
379 Lei 1.533, de 31 de dezembro de 1951.  
380 Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 
da sucumbência.  
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Deste modo, sendo os Conselhos Profissionais autarquias federais, aplica-se-
lhes a norma constitucional do art. 109 quanto ao foro competente para processar 
e julgar as causas em que forem partes ou interessados.  
 
Nas comarcas onde não houver Vara da Justiça Federal, pelo disposto na Lei 
5.010, de 30 de maio de 1966, os juizes estaduais são competentes para 
processar e julgar os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados 
contra devedores domiciliados nas respectivas comarcas.  
 
Com relação aos empregados dos Conselhos, a competência para julgar os 
conflitos trabalhistas será da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da 
CF/88381 acrescentado pela EC 45/2004.  
 
Entretanto o STF, na ADI n. 3.395-6 (DJ 10.11.2006), concedeu liminar com efeito 
ex tunc suspendendo a eficácia do inciso I do art. 114 da CF/88 com relação aos 
servidores contratados sob o regime estatutário, devolvendo à Justiça Federal a 
competência para julgar as causas oriundas da relação de trabalho entre estes e o 
Poder Público, nos termos do art. 109, I da Constituição.  
 
 
Pagamento de Custas Processuais 
 
Os Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional estão sujeitos ao 
pagamento de custas processuais na Justiça Federal de 1º e 2º graus, por 
expressa disposição legal (parágrafo único do art. 4º da Lei n. 9.289/96). 
Precedentes: AgRg no AREsp 2.795-RJ; AgRg no AREsp 15.531-RJ; AgRg no 
AREsp 200.014-RJ. 
 
 
Imunidade tributária e receita 
 
Por serem autarquias os Conselhos Profissionais gozam das imunidades previstas 
no art. 150, VI, a e § 2° da CF/88382. Estas imunidades só se aplicam aos 
impostos383. 
 
Por força dessa norma constitucional os Conselhos Profissionais são isentos do 
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto de Renda (IR), 
Imposto sobre Serviços (ISS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e outros da mesma natureza.  
 

                                                
381 Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  I – as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.   
382 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI – instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos 
outros; § 2°: A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais 
ou às delas decorrentes.  
383 STF, AgRg no RE 378.144, rel. Min. Eros Grau, DJ 22.04.2005  
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Resta perquirir, entretanto, se a OAB teria ou não imunidade tributária total384 
com relação ao seu patrimônio, em virtude da decisão do STF no julgamento da 
ADI 3.026/DF que a classificou como ente não estatal.   
 
Quanto às receitas dos Conselhos, podem ser classificadas como taxas (art. 145, 
II da CF/88385), ou contribuições de interesse das categorias profissionais (art. 149 
da CF/88386), dependendo do fato gerador387. O caráter de parafiscalidade de que 
se revestem as receitas dos Conselhos decorre do fato de que, como sujeitos 
ativos da arrecadação, não as transferem para o Estado, que detém a 
competência de instituí-los, mas os utilizam para o desenvolvimento de suas 
próprias atividades.     
 
Segundo Roque Carraza, citado por Oliveira e Horvath388,  
 

[...] parafiscalidade é a atribuição, pelo titular, da competência 
tributária, mediante lei, de capacidade tributária ativa, a pessoas 
públicas ou privadas (que persigam finalidades públicas ou de 
interesse público), diversas do ente impositor, que, por vontade 
dessa mesma lei, passam a dispor do produto arrecadado para a 
consecução dos seus objetivos.    
 

Segundo os mesmos autores, há inúmeros casos no direito brasileiro de tributação 
parafiscal, que eles exemplificam citando a quantia exigida pela OAB daqueles 
inscritos nos seus quadros, o que vale, evidentemente, para todos os demais 
Conselhos Profissionais. Essas contribuições e taxas são criadas pela União, 
sendo que os Conselhos passam a ter capacidade tributária ativa para exigi-las 
dos seus administrados, quer pela mera atuação estatal a eles referida, quer pela 
atuação direta e imediata no efetivo exercício do seu poder de polícia de 
fiscalização das profissões regulamentadas.    
 
 
Fiscalização pelo Tribunal de Contas da União 
 
Como já visto no item anterior, as contribuições cobradas dos profissionais e 
empresas registrados nos Conselhos Profissionais possuem natureza jurídica de 
tributos. São recursos públicos arrecadados compulsoriamente por força de lei.  
 

                                                
384 Como têm entendido a doutrina e os Tribunais (p.ex., TRF4, REO 2003.71.09.003828-3, 1ª Turma, rel. 
Des. Maria Lúcia Leiria, DJ. 16.03.2005).   
385 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: II – taxas, 
em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuintes ou postos a sua disposição.  
386 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e 
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas 
áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6°, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.   
387 As anuidades dos Conselhos são consideradas por alguns tributaristas como contribuições especiais ou de 
interesse das categorias econômicas, sendo que outras receitas oriundas da prestação de serviços divisíveis 
seriam classificadas como taxas, pelo efetivo ou potencial exercício do poder de polícia. Não é o escopo deste 
trabalho adentrar a análise jurídico-tributária das receitas dos Conselhos.    
388 Obra citada, p. 68 
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A CF/88 estabelece em seus artigos 70 e 71 que toda pessoa física ou jurídica 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos, deve prestar contas ao TCU. Não tem sido outro o entendimento da 
jurisprudência e da doutrina, existindo diversos julgados do STF e do próprio TCU 
sobre a matéria.    
 
Sendo assim, como autarquias federais que arrecadam, guardam e administram 
recursos públicos, os Conselhos Profissionais estão sujeitos à fiscalização do 
TCU.  Nesse sentido: 
 

 
MANDADO DE SEGURANÇA. Os Conselhos Regionais de 
Medicina, como sucede com o Conselho Federal, são Autarquias 
Federais sujeitas à prestação de contas ao Tribunal de Contas da 
União por força do disposto no inciso II do art. 71 da atual 
Constituição. (STF – MS. 22.643-9/SC – Rel. Min. Moreira Alves, 
decisão 06.08.98). 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Natureza autárquica do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia. 
Obrigatoriedade de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. 
Lei 4.234/64. C.F., art. 70, parágrafo único, art. 71, II (STF – MS 
21.797/DF – DJ 18.05.2001)389 
 
 

A partir de julho de 2002, com a edição da Instrução Normativa 42/2002 pelo 
TCU390, revogada pela Instrução Normativa 47/2004, de 27 de outubro de 2004391, 
os Conselhos Profissionais não mais se obrigaram à prestação ordinária de 
contas. Passaram a ser instaurados por aquela Corte procedimentos especiais de 
tomada de contas somente em virtude de denúncias ou representações.   
 
Contudo, o TCU decidiu rever essa orientação a partir do acórdão 2.666/2012 – 
Plenário, decidindo que, a partir de 2013, os Conselhos de Fiscalização 
Profissional deverão encaminhar, de forma consolidada, relatórios de gestão 
àquele Tribunal.  
 
O mecanismo de consolidação é o previsto no art. 5º da Instrução Normativa 
IN/TCU 63/2012. Os Conselhos de Fiscalização cujas entidades centrais 

                                                
389 Somente a partir da data da publicação desse Acórdão, 18.05.2001, é que o TCU passou a exigir 
definitivamente que os Conselhos Profissionais efetuem concurso público para contratação de pessoal, 
admitindo, entretanto, a bem da segurança jurídica, a manutenção das contratações efetuadas sob a égide da 
Lei 9.649/98.  
390 Art. 2º O art. 18 da Instrução Normativa do TCU n.º. 12/96 fica acrescido do § 3º com a seguinte redação: 
§ 3º - As entidades de fiscalização do exercício profissional estão dispensadas de apresentar a prestação de 
contas anual ao Tribunal, sem prejuízo da manutenção das demais formas de fiscalização ”.Art. 3º. As 
disposições desta Instrução Normativa aplicam-se às contas do exercício financeiro de 2001. 
 
391 Art. 2º. Para os efeitos desta Instrução Normativa, constituem unidades jurisdicionadas ao Tribunal: [...] VI 
- as entidades cujos gestores, em razão de previsão legal, devam prestar contas ao Tribunal.  § 1º Os 
responsáveis pelas entidades de fiscalização do exercício profissional estão dispensados de apresentar 
prestação de contas ordinárias ao Tribunal, sem prejuízo da manutenção das demais formas de fiscalização 
exercidas pelo controle externo. 
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homologuem, aprovem ou consolidem as contas de suas unidades regionais ou 
estaduais estarão sujeitos ao encaminhamento de relatório único. Essa 
determinação atinge o Confea, já que, como entidade central, analisa, controla e 
homologa as contas dos 27 Conselhos Regionais.  
 
O TCU entende que a LRF (Lei Complementar 101/2000) não se aplica aos 
Conselhos Profissionais, como se pode extrair do teor do Acórdão 341/2004 – 
Plenário, do qual selecionamos os trechos seguintes, às fls. 22 e 23: 
 

[...] A LRF estabeleceu sérios condicionamentos aos gastos do 
governo, para que já não houvesse descontrole das finanças 
públicas e crescimento desordenado da dívida pública 
consolidada, o que certamente resultaria em novas necessidades 
de financiamento do setor público, via Tesouro Nacional, por meio 
da renegociação das dívidas dos estados e municípios, e da 
realização de novas operações de crédito. [...] Não é o caso dos 
conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, cujos 
atos ordinários de arrecadação de receitas e de realização de 
despesas não têm o condão de repercutir nos resultados 
consolidados da gestão fiscal a que alude a Lei Complementar 
101/2000. [...] Também não se justifica a submissão dos conselhos 
às restrições impostas pela Lei Complementar 101/2000, pelo 
simples fato de esta norma federal também contemplar as 
autarquias entre as entidades por ela alcançadas. Tal presunção 
ignora as peculiaridades daqueles entes, pois, embora 
desempenhem atividades públicas delegadas, não chegam a 
integrar o complexo administrativo da União.   
 

 
 
Regime Jurídico dos Empregos nos Conselhos Profissionais.  
 
Os empregados dos Conselhos Profissionais pertencem à categoria dos agentes 
públicos, pois desempenham funções tipicamente estatais. Segundo a doutrina 
dominante, os agentes públicos dividem-se em três categorias básicas: a) agentes 
políticos; b) particulares em colaboração com o Poder Público; e c) agentes 
administrativos. 
 
Os agentes administrativos civis, segundo Valle Pereira392, dividem-se em três 
espécies: 
 

a) servidores públicos civis: são os antigos funcionários públicos, 
ou seja, os titulares de cargos, seja de provimento efetivo, seja de 
provimento em comissão, vinculados à Administração direta, às 
autarquias e fundações públicas, submetidos a um regime 
estatutário ou institucional (atualmente aquele estabelecido pela 
Lei 8.112, de 11.12.1990393); 
 

                                                
392 Obra citada, p. 88 
393 Brasil. Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas federais.  
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b) empregados públicos: aqueles servidores sujeitos a regime 
contratual celetista394, seja na Administração Direta395, seja na 
Administração indireta; 
 
c) servidores temporários: aqueles cuja contratação é feita com 
fundamento no art. 37, IX, da CF/88 e na Lei 8.745, de 09.12.1993;  
 

Os empregados que integram os quadros permanentes dos Conselhos 
Profissionais são agentes públicos, pertencendo ao gênero servidores públicos em 
sentido amplo. A questão que sempre se colocou à discussão é a seguinte: qual o 
regime jurídico a ser adotado na contratação desses agentes, o celetista ou o 
estatutário? Quanto a isso, sempre houve inúmeras divergências. 
 
O Decreto-lei 968 de 13.10.1969 procurou regular essa questão nos seguintes 
termos: 
 

Art. 1°. As entidades criadas por lei, com atribuições de 
fiscalização do exercício de profissões liberais, que sejam 
mantidas com recursos próprios e não recebam subvenções ou 
transferências à conta do orçamento da União, regular-se-ão pela 
respectiva legislação específica, não se lhes aplicando as normas 
legais sobre pessoal e demais disposições de caráter geral, 
relativas à administração interna das autarquias federais. 

 
Estava claro, até o advento da CF/88, que os servidores dos Conselhos 
Profissionais eram regidos pelo regime da CLT por força desse Decreto-lei. 
Entretanto, dúvidas começaram a surgir na doutrina e nos Tribunais quanto à 
recepção ou não dessa norma pela Constituição Federal de 1988, particularmente 
com a redação original dada pelo constituinte ao caput do artigo 39: 
 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único 
e plano de carreira para os servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações públicas. (grifou-se).  

 
Como se depreende desse comando normativo houve uma determinação para 
que os entes administrativos implantassem um regime jurídico único para todos os 
seus servidores, tanto da Administração direta quanto indireta. Entretanto, como 
inferido por vários doutrinadores, pela colocação do verbo instituir no futuro do 
presente o legislador deu a entender que a norma constitucional em comento teria 
eficácia limitada, carecendo de regulamentação legislativa infraconstitucional para 
que viesse a produzir seus efeitos. 
 

                                                
394 regido pelo regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 
395 que passou a ser possível com a promulgação da emenda constitucional n. 19, de 04.06.1998. Entretanto, o 
artigo 39, caput, com a redação dada por aquela emenda constitucional, teve a eficácia suspensa por força de 
decisão liminar concedida pelo Plenário do STF, no julgamento da ADI 2135, proposta pelo PT, PDT, PC do 
B e PSB. Com a decisão, volta a vigorar a redação anterior do art. 39. A decisão tem efeito ex nunc, 
resguardando toda a legislação editada sob a vigência do art. 39 com a redação dada pela EC 19/98.  
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A regulamentação do caput desse artigo ocorreu com a promulgação da Lei 
8.112/90, conhecida como Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
e Civis da União. Seu artigo 243 assim estabeleceu: 
 

Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta 
Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos 
Poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as 
em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei 
1.711, de 28 de outubro de 1952 – Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 5.452, de 1° de maio de 1943, 
exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não 
poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de 
prorrogação. 
 
§ 1°. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime 
instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data da 
sua publicação (...). 
 

Com relação aos agentes públicos dos Conselhos Profissionais, muitas dúvidas 
passaram a subsistir por conta da redação do art. 243 da Lei 8.112/90. Mesmo 
tendo os Conselhos natureza autárquica, como já visto neste trabalho e 
reconhecido sobejamente pela doutrina e jurisprudência, alguns tribunais 
passaram a entender que o novo regime jurídico único seria aplicável aos 
empregados dos conselhos, cujos empregos teriam sido transformados em cargos 
pela nova lei. Neste sentido: 
 

Processual civil – Associação de classe profissional – CREA – 
Autarquia especial – Defesa dos direitos individuais dos 
associados – legitimidade ad causam – substituto processual. A 
jurisprudência assentada nesta Corte consolidou o entendimento 
de que as entidades de fiscalização do exercício profissional, como 
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, têm natureza jurídica de autarquias 
especiais, cujos servidores estão submetidos ao regime jurídico 
único estatutário. (STJ, 6ª Turma, relator ministro Vicente Leal, 
DJU 20.10.1993, p. 53.142).  

 
Há outros entendimentos no sentido de que o art. 243 da Lei 8.112/90 não 
revogou o Decreto-lei 968/69, por ser este lei especial, e aquela, lei geral. E mais: 
sendo os Conselhos Profissionais autarquias corporativas que não recebem 
recursos da União para sua manutenção, não poderiam ser equiparados às 
autarquias integrantes da Administração Pública indireta Federal para a aplicação 
da Lei 8.112/90. 
 
Como exemplo desse entendimento: 
 

Administrativo. Regime jurídico único – Lei 8.112, de 11.12.90 – 
Servidores dos conselhos de fiscalização profissional – 
inaplicação. 
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1. Os conselhos são autarquias corporativas peculiares e assim 
sendo, regidos pelo Decreto-lei 968/69, não se submetendo seus 
servidores aos ditames da Lei 8.112/90, arts. 205 e 206. 
2. Apelação provida. (TRF da 5ª Região, 2ª Turma, MAS 
5050060/95-CE, relator Juiz Araken Mariz, DJU 03.01.1996, p. 
11.199). 
 

O STF reconheceu que o Decreto-lei 968/69 foi recepcionado pela CF/88, como se 
pode extrair do voto do Ministro Maurício Corrêa no julgamento do MS 21.797-
9/RJ: 
 

 [...] Importa saber se a Lei n.º 8.112/90 teria revogado o artigo 1º 
do Decreto-lei n.º 968/69, tanto mais que a Lei do Regime Jurídico 
da União é Lei Geral, enquanto que o Decreto-lei que regulamenta 
as exceções é Lei especial. Não me parece que tal Decreto-lei 
estaria revogado, tão-somente porque no contexto do artigo 243 
da Lei nº 8.112/90, fez-se referência a autarquia especial. [...] Os 
Conselhos Fiscalizadores das Profissões a tanto não chegam; são 
meros órgãos delegados, quase que abstratos na geografia 
axiológica do Estado, para exercerem, dentre profissionais liberais, 
integrantes do núcleo privado, tarefas que pela sua destinação de 
prestadores de serviços públicos especializados, de altíssimo 
conteúdo social, comportam e integram, subliminarmente, a ação 
estatal, de forma indireta. [...] Ora, pretender dar aplicação integral 
ao artigo 39 da Carta da República, para dizer que os Conselhos 
Profissionais são típicas autarquias, é querer, permissa venia, 
passar a carreta na frente dos bois e dar exegese que extrapola o 
razoável, o lógico, e ir além, muito além, da raiz que atavicamente 
lhes deu origem. [...] Com efeito, os empregados dos Conselhos 
Profissionais nunca foram tidos como integrantes dos quadros de 
carreira do serviço público. Seria o cúmulo do absurdo que se 
pretendesse o Constituinte, ao votar o artigo 39 da Carta Política, o 
que não fez, ter querido dizer que tal regime e planos de carreira 
para os “servidores da administração pública direta, das autarquias 
e das fundações públicas” – porque assim é o que diz literalmente 
a norma – tivesse instituído também incluir os empregados de 
Conselhos Profissionais, sob a alcunha de servidores públicos, 
como beneficiários da infortunada classificação de autarquia 
especial, que na lei ordinária fez-se dimensionar.[...] Tais são as 
razões, nesse particular, porque não posso entender que a Lei n.º 
8.112/90 tenha revogado a norma especial do Decreto-lei 968/69, 
atento inclusive ao artigo 2º e seus parágrafos da lei de Introdução 
ao Código Civil, notadamente pela redação de seu parágrafo 
segundo, sob a égide do qual “a lei nova, que estabeleça 
disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não 
revoga nem modifica a lei anterior.      
 

Outros Tribunais já decidiram que os empregados dos Conselhos Profissionais 
não se submetem aos ditames da Lei 8.112/90 (TRT, 3ª Região, processo 01859-
2001-006-03-00-7 RO, DJ 25/06/2002; STJ, 2ª Turma, Resp 94941/CE, DJ 
14/11/96; TST, SBDI-1, EEDRR 173409/1995, DJ 12/11/99). 

 
A aplicação do art. 243 da Lei 8.112/90 aos servidores dos Conselhos 
Profissionais criaria um problema de ordem muito grave. O art. 37, II, da CF/88 



 

 

 

192 

determina que os cargos ou empregos públicos devam ser preenchidos por 
concurso público de provas ou de provas e títulos. A maioria dos empregados dos 
Conselhos Profissionais que estavam na ativa na data da promulgação da CF/88 
não haviam se submetido, entretanto, a concurso público. Portanto, sua 
transformação em servidores estatutários, com direito a estabilidade, sem que 
tivessem se submetido às exigências da Lei Maior, seria flagrantemente 
inconstitucional. 
 
Grande parte da doutrina também entendeu dessa forma, ou seja, pela 
inconstitucionalidade do art. 243 da Lei 8.112/90. Como exemplo, vejamos a 
opinião de Celso Antônio, citado por Valle Pereira396: 
 

10. Que fez a Lei 8.112? Em seu art. 243, sem distinguir entre 
estabilizados e não estabilizados, entre concursados e não 
concursados, afrontado à generala e de modo aberrante o Texto 
Constitucional, numa violação que seria perceptível até mesmo 
pelo mais rústico dos estudantes de Direito, converteu todos os 
contratados da Administração direta, autárquica e das fundações 
públicas em “servidores” (que é o novo e equívoco nome que 
atribuiu aos funcionários públicos), parificando-os com os antigos 
funcionários públicos, e os assujeitou, neste indiscriminado 
conjunto, ao regime jurídico nela instituído (...).    
 
[...] Trata-se, pois, do mais visível, escandaloso e teratológico 
desacato à Lei Magna que se poderia conceber em matéria de 
servidor público (...). 

 
Por esse entendimento, os servidores dos Conselhos Profissionais que eram 
celetistas antes do advento da Constituição de 1988, continuaram sob tal regime 
após sua promulgação e até antes do advento da Lei 8.112/90. Se, todavia, 
houvesse nos Conselhos servidores estatutários antes do advento da CF/88, por 
óbvio que deveriam permanecer naquela situação.   
 
Para os empregados que ingressaram nos Conselhos Profissionais depois da 
promulgação da Lei 8.112/90, segundo Valle Pereira397, a situação seria diferente. 
Caso tivessem prestado concurso público na forma da CF/88, estariam 
submetidos ao regime estatutário, gozando de todos os direitos previstos no 
diploma legal citado. Na prática não foi o que aconteceu. Todos os Conselhos 
Profissionais continuaram contratando seus empregados pelo regime celetista por 
força do Decreto-lei 968/69, que ainda lhes seria aplicável. Esta situação só veio a 
se definir com a promulgação da Lei 9.649, de 27 de maio de 1998. 
 
O § 3° do art. 58 daquele dispositivo legal assim estatuiu: 
 

§ 3°: Os empregados dos conselhos de fiscalização das profissões 
regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo 
vedada qualquer forma de transposição, transferência ou 
deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou 
indireta. 

                                                
396 Obra citada, págs. 97 a 99 
397 idem, p. 101 
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Com isto, se dúvidas havia sobre a natureza do regime de contratação dos 
empregados dos Conselhos Profissionais, foram dissipadas por esta nova norma. 
Ressalte-se que, apesar de o STF ter declarado a inconstitucionalidade do caput 
do art. 58 e dos seus parágrafos, da Lei 9.649/98, excepcionou com relação ao 
parágrafo terceiro, que continua em vigor.  
 
Esta posição ficou ainda mais reforçada com a publicação da Lei 9.962, de 22 de 
fevereiro de 2000, que dispõe sobre o regime de emprego público do pessoal da 
Administração direta, autárquica e fundacional.  
 
Mesmo com a recente suspensão cautelar pelo STF da eficácia do caput do art. 
39 da CF/88, com a redação dada pela EC 19/98398, com efeitos ex nunc, a 
legislação editada após a promulgação da EC 19/98 continua vigente, incluindo a 
Lei 9.962/2000, mesmo havendo entendimentos respeitáveis no sentido de que a 
decisão do STF na ADI 2135/2000, mesmo em sede de cautelar, tornou 
inconstitucional a existência simultânea dos regimes estatutário e celetista na 
Administração Pública direta e indireta. Desse modo seria vedada a adoção do 
regime celetista no âmbito dos Conselhos Profissionais399. 
 
A verdade é que existe um vácuo legislativo com respeito aos Conselhos 
Profissionais, que vem causando enorme insegurança jurídica para todos os que 
atuam em suas órbitas, em especial os dirigentes e os colaboradores.     
 
Nesse sentido, o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou no STF a 
ADI 5367, onde contesta artigos de leis que preveem a contratação de pessoal por 
conselhos de fiscalização de profissões sob o regime da CLT.  
 
Os dispositivos atacados são o artigo 58, § 3º, da Lei 9.6439/98; o art. 35 da Lei 
5.766/71, que criou os Conselhos Federal e Regionais de Psicologia; o artigo 19 
da Lei 5.905/73, que criou os Conselhos Federal e Regionais de enfermagem; o 
artigo 20 da Lei 6.316/75, que criou os Conselhos Federal e Regionais de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional; o artigo 22 da Lei 6.530/78, que regulamenta 
a profissão de corretor de imóveis; o artigo 22 da Lei 6.583/78, que criou os 
Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas e o artigo 28 da Lei 6.684/79, 
que criou os Conselhos Federal e Regionais de Biologia. 
 

                                                
398 ADI 2135/2000, requerida pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido 
Comunista do Brasil e Partido Socialista do Brasil, relator Ministro Néri da Silveira, julgada em 02.08.2007, 
publicada no DJ e no DOU em 14.08.2007, cuja decisão possui o seguinte teor: “ Decisão: O Tribunal, por 
maioria, vencidos os Senhores Ministros Nelson Jobim, Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, deferiu 
parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a 
redação da Emenda Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1998, tudo nos termos do voto do relator 
originário, Ministro Néri da Silveira, esclarecido, nesta assentada, que a decisão – como é próprio das 
medidas cautelares – terá efeitos ex nunc, subsistindo a legislação editada nos termos da emenda declarada 
suspensa. Votou a Presidente Ministra Ellen Gracie, que lavrará o acórdão. Não participaram da votação a 
Senhora Ministra Carmen Lúcia e o Senhor Ministro Gilmar Mendes por sucederem, respectivamente, aos 
Senhores Ministros Nelson Jobim e Néri da Silveira. Plenário, 02.08.2007.”      
399 DO VALLE PEREIRA, Ricardo Teixeira. Regime Jurídico dos profissionais que prestam serviços aos 
Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional, in Conselhos de Fiscalização Profissional – Doutrina 
e Jurisprudência, coord. Vladimir Passos de Freitas, 2 ed., São Paulo: RT, 2008, pág. 93. 
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Segundo o procurador, o atual entendimento do artigo 39 da Constituição Federal 
é que seja adotado regime jurídico estatutário para servidores da administração 
direta, de autarquias e fundações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 
 
Na ADI é ressaltado o fato de que, a despeito da disposição constitucional 
expressa, os conselhos de fiscalização profissional, com fundamento no artigo 58, 
parágrafo 3º, da Lei 9.649/98, que dispõe sobre a organização da administração 
pública federal, e em leis específicas, como as que regulamentam categorias 
profissionais diversas, adotam regime jurídico celetista para seus trabalhadores o 
que descumpre, frontalmente, a ordem constitucional. 
 
Mas a principal questão é a insegurança jurídica que adviria da pura e 
simples suspensão das leis acima mencionadas, porque isto não solucionaria 
a situação de inconstitucionalidade e poderia afetar gravemente o princípio da 
continuidade do serviço público, pois não há cargos públicos criados por lei nos 
Conselhos a justificar a aplicação do regime estatutário. 
 
Na referida ação direta foi requerida a concessão de medida cautelar para que a 
Presidência da República seja notificada para adotar providências a fim de 
instaurar processo legislativo destinado à criação de cargos públicos, além da 
notificação dos conselhos de fiscalização profissional para que acompanhem a 
tramitação dos projetos de lei e, também, a suspensão de concursos públicos e de 
contratação de pessoal por conselhos, até que sejam aprovadas e sancionadas as 
leis de estruturação de cargos dessas entidades, a fim de não perpetuar a 
situação atual de inconstitucionalidade. 
 
No mérito, o procurador-geral pede que seja julgado procedente o pedido para 
declarar a não recepção pela Constituição da República dos artigos de leis que 
preveem a contratação de pessoal por conselhos de fiscalização de profissões sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)400. 
 
Na esteira desse vácuo jurídico, tem-se aplicado aos colaboradores dos 
Conselhos Profissionais o regime jurídico da CLT, ressalvadas as exigências do 
art. 37, II, da CF/88, em especial para aqueles empregados admitidos após 18 de 
maio de 2001, data da publicação no Diário da Justiça do julgamento proferido 
pelo STF no MS 21.797-9, como entende o TCU401, ou 28 de março de 2003, 
como pensamos, quando foi publicada a decisão de mérito402 no julgamento da 
ADI 1.717/DF, julgando inconstitucionais o art. 58, caput, e seus parágrafos, da Lei 
9.649/98, com exceção do parágrafo terceiro.  
 
                                                
400 Até esta data (set/15) não foi concedida a medida cautelar requerida. 
401 O MS 21.797-9 foi impetrado pelo Conselho Federal de Odontologia junto ao STF em 15/10/1993, contra 
ato do TCU que lhe exigiu. prestação do contas. No mérito, o STF manifestou-se pela natureza autárquica dos 
Conselhos Profissionais e pela condição pública dos recursos por eles arrecadados, situação que, segundo o 
TCU, os obriga à realização de concurso público para admissão de pessoal.  
402 CF/88: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: ...§ 2º. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra 
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.    
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Corroborando essa posição, o TCU, em decisão tomada no Acórdão n.º 
587/2010 – Plenário, de 24.03.2010, decidiu mais uma vez que o regime de 
contratação a que se submetem os empregados dos Conselhos Profissionais é o 
trabalhista, não o estatutário. Isso porque, mesmo admitindo-se que a Lei n.º 
9.649/98 tenha sido revogada explicitamente pela Lei n.º 10.683/2003, como 
defende Odete Medauar403 (na verdade, o art. 59 dessa nova lei revogou apenas 
aquelas disposições da lei 9.649/98 que a contrariem, não nos parecendo 
encontrar-se entre essas o § 3º do art. 58), está em plena vigência o Decreto 
968/69, até que sobrevenha lei que dê nova disciplina à matéria. Portanto, 
segundo entendimento do TCU, não se aplica a Lei 8.112/90 aos empregados dos 
Conselhos Profissionais, em que pese ter o STJ decidido em sentido contrário em 
recente julgado (Resp N.º 507.536-DF, 5ª Turma, relator Min. Jorge Mussi, julg. 
18.11.2010), do qual discordamos.    
 
O Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas requereu ao 
Ministério do Trabalho e Emprego apoio jurídico e institucional à tese da 
inaplicabilidade do regime da Lei n.º 8.112/90 aos empregados dos Conselhos 
Profissionais. Em virtude dessa solicitação, foi emitido pela Advocacia Geral da 
União o PARECER/CONJUR/MTE/N.º 094/2011, cuja conclusão, em apertada 
síntese, foi no sentido de que:  
 
a) Encontra-se em vigor o § 3º do art. 58 da Lei n.º 9.649/99, que estabelece o 

regime celetista para os empregados dos Conselhos Profissionais; 
b) A decisão proferida pelo STJ no RESP n.º 507.536 desconsiderou esse fato e 

afrontou a Súmula Vinculante n.º 10 do STF; 
c) Esse acórdão também desconsiderou a inaplicabilidade da lei 8.112/90 aos 

empregados dos Conselhos Profissionais; 
d) A definição de autarquia dada pelo art. 39 da CF/88 é infralegal, encontrando-

se no Decreto-lei 200/67; 
e) Os conselhos profissionais não integram a Administração Pública Federal, 

apesar de possuírem natureza autárquica (Decreto-lei n.º 968/69); 
f) A solução dessa controvérsia poderá ocorrer quando do julgamento pelo STF 

do mérito do MS n.º 26.150.        
 
O fato é que não existe lei que crie os cargos e determine aos Conselhos 
Profissionais a adoção do Regime Jurídico Único para os seus empregados.   
 
Mesmo considerando-se o regime de contratação celetista nos Conselhos 
Profissionais404, dele decorrem algumas características bem ressalvadas por Valle 
Pereira405: 
 
a) Concurso público para ingresso: o TCU entende que, nos termos do art. 37, 
II, da CF/88, há necessidade de prestar concurso de provas ou de provas e títulos 
para ingresso nos Conselhos Profissionais, após a data de 18 de maio de 2001.  
 
                                                
403 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 11 ed. São Paulo: RT, 2007, pág. 94 
404 A Lei 12. 378/10, que criou os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo – CAUs, em seu artigo 41, 
determina que os empregados do CAU/BR e dos CAUs estaduais e do Distrito Federal serão contratados 
mediante aprovação em concurso público, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.   
405 Obra citada, págs. 108 a 110.  
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O TST tem decidido que os Conselhos Profissionais são entidades autárquicas 
atípicas que não se submetem ao disposto no art. 37 da Constituição:  
 

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL - NATUREZA 
AUTÁRQUICA - CONCURSO PÚBLICO - DESNECESSIDADE. 
Os conselhos regionais são órgãos dotados de recursos próprios e 
exercem suas atividades com ampla autonomia financeira e 
administrativa. Assim, fundado é o reconhecimento de que a 
pessoa jurídica criada (conselho regional) é uma entidade 
paraestatal atípica, por se tratar de órgão dotado de recursos 
próprios. Assim, o CREA-MG não se enquadra nos moldes do 
artigo 37 da Constituição Federal. Entretanto, note-se que o 
Tribunal Regional entendeu que deve ser fixada a data de 
18/05/2001 como marco inicial para a obrigatoriedade de concurso 
público nos conselhos de fiscalização profissional. Desse modo, 
tendo em vista o princípio do non reformatio in pejus, deve ser 
mantida a decisão exarada pelo juízo a quo. Recurso de revista 
conhecido e desprovido. 
 
Processo: RR - 96500-86.2006.5.03.0139 Data de Julgamento: 
29/02/2012, Relator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, 2ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 16/03/2012. 

 
Outros julgados no mesmo sentido: RR-2690/2007-741-04-00.7, DJ 20.02.2009; 
RR-60940-49.2006.5.03.0021, DJ 20.02.2009; RR-127500-19.2008.5.10.0017, DJ 
18.12.2009; RR-115100-56.2006.5.22.0001, DJ 26.02.2010; RR-128800-
69.2008.5.01.0048, DJ 27.04.2012. Segundo esses acórdãos, que formam uma 
remansosa e pacífica jurisprudência na Corte Superior Trabalhista, os Conselhos 
Profissionais, dotados de recursos próprios, exercem suas atividades com plena 
autonomia financeira e administrativa. Assim, como entidades paraestatais 
atípicas, não se enquadram nos moldes do art. 37 da CF/88 com relação à 
contratação de pessoal.  
 
Nosso entendimento é que o concurso público é necessário após a publicação do 
acórdão do STF na ADI 1.717-6/DF, quando ficou assentado pela Corte Suprema 
que os Conselhos Profissionais são pessoas jurídicas de direito público, estando 
os atos dos seus dirigentes submetidos às imposições do art. 37 da CF/88, em 
especial aos ditames da moralidade e da impessoalidade.   
 
b) Restrição ao direito de greve: por serem servidores públicos em sentido 
amplo, entende Valle Pereira406 que inexiste o direito de greve para os 
empregados dos Conselhos Profissionais.  
 
Entretanto, em 25 de outubro de 2007, no julgamento dos MI 670, 708 e 712, 
ajuizados respectivamente pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito 
Santo, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João 
Pessoas e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do 
Pará, o STF decidiu, por maioria, declarar a omissão legislativa quanto ao dever 

                                                
406 idem, p. 109 
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de editar Lei que regulamente o direito de greve dos servidores públicos, 
aplicando ao setor, no que couber, a Lei 7.783, de 28 de junho de 1989. 
 
Entendemos que esta decisão também se aplica aos empregados dos Conselhos 
Profissionais, por serem servidores públicos em sentido amplo.  
 
c) Submissão ao teto remuneratório: sendo servidores em sentido amplo, os 
empregados dos Conselhos não podem receber remuneração superior ao teto 
estabelecido no art. 37, XI, da CF/88. 
 
d) Irredutibilidade de vencimentos: por força do art. 37, XV, da CF/88, os 
salários dos empregados dos Conselhos Profissionais são irredutíveis.  
 
e) Dissídio Coletivo: em vista da natureza jurídica de direito público dos 
Conselhos Profissionais, equiparados às autarquias, encontra-se pacificado no 
âmbito do TST, por meio da Orientação Jurisprudencial n.º 5, a impossibilidade 
jurídica do pedido de instauração de dissídio coletivo contra essas entidades. 
Neste sentido: TST –RXOF e RODC – 1830/2005-000-21-00.2  
 
f) Vedação de acumulação remunerada de emprego em Conselho 
Profissional com outro cargo ou função pública: nosso entendimento é no 
sentido de ser vedado aos empregados dos Conselhos Profissionais acumularem 
seus empregos com cargos ou funções na Administração Pública direta ou indireta 
federal, estadual ou municipal, mesmo havendo compatibilidade de horário, em 
função do disposto no art. 37 da CF/88. Sendo os Conselhos Profissionais 
autarquias federais, mesmo de natureza atípica ou corporativa, não faria sentido, 
em face da manutenção da coerência do ordenamento jurídico, deixar de aplicar 
aos Conselhos os princípios constitucionais a que se submetem as demais 
autarquias, entidades, empresas e órgãos públicos.     
 
Entretanto, o TST tem entendido de forma diferente, como demonstra o acórdão 
da 5ª Turma no RR-41100-90.2008.5.10.0020, publicado em 05/03/2010, abaixo 
transcrito: 
 

CONSELHOS PROFISSIONAIS. ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE. ACÚMULO DE CARGOS. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. Na esteira de precedentes desta corte, o 
quadro institucional em que se inserem os Conselhos Profissionais 
afasta a incidência das regras contidas no artigo 37 da 
Constituição da República. Malgrado se reconheça seu caráter de 
pessoa jurídica de direito público, as peculiaridades do 
estabelecimento, organização e funcionamento dos Conselhos 
Profissionais matiza o quadro normativo a eles aplicável. Nesse 
diapasão, a regra da vedação do acúmulo de cargos e empregos 
públicos não tem lugar se um desses postos no serviço público se 
dá por meio da prestação de serviços como empregado, ademais, 
celetista de Conselho Profissional.  

 
De acordo com essa decisão, o TST simplesmente afastou a aplicação das regras 
contidas no art. 37 da CF/88 aos Conselhos Profissionais, em flagrante 
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contradição com decisões de outros tribunais, em especial do STF, e com 
entendimento já há muito consolidado pelo TCU.  
 
Entretanto, após a publicação do acórdão do julgamento da ADI 1.717-6/DF pelo 
STF, ficou consolidado o entendimento de que os Conselhos Profissionais 
ostentam natureza jurídica autárquica, sendo-lhes aplicáveis todas as regras e 
princípios regentes da Administração Pública em geral, já que essas entidades 
possuem poder de polícia administrativa, podendo tributar, multar e punir 
profissionais e leigos que eventualmente exerçam ilegalmente as profissões por 
elas fiscalizadas.  
 
Deste modo, é inescapável a conclusão de que os princípios constitucionais da 
moralidade, da legalidade, da impessoalidade e todos os demais inseridos no art. 
37 da CF/88 aplicam-se também aos Conselhos Profissionais, inclusive o da 
vedação de acumulação remunerada de empregos com cargos ou funções 
públicas, excetuando-se as acumulações permitidas expressamente pelo inciso 
XVI do art. 37 da CF/88 (dois cargos de professor; um cargo de professor com 
outro técnico ou científico; ou dois cargos ou empregos privativos de profissionais 
da saúde).   
 
g) Aposentadoria: continua sendo pelo regime geral da previdência social (art. 
201 da CF/88), em que pese a decisão do STJ no REsp 507.536-DF ( ainda não 
transitada em julgado em fevereiro de 2012).  Ao atingir a idade de 70 anos, o 
empregado de Conselho Profissional deverá se aposentar compulsoriamente, na 
forma do que dispõe o art. 40, II da CF/88, que impede a continuação da 
prestação de serviço por servidores septuagenários407. O art. 51 da Lei 8.213/91 
conferiu ao empregador a possibilidade de requerer a aposentadoria compulsória 
de determinado empregado em vista do atingimento de idade avançada. Para o 
empregador privado, essa é uma faculdade; para o empregador público, é um 
dever. Na aposentadoria compulsória não são devidos os pagamentos de multa de 
40% sobre o saldo depositado no FGTS nem do aviso prévio. Caso o empregado 
já esteja aposentado pelo INSS ao atingir 70 anos de idade, o Conselho deverá 
romper o vínculo contratual compulsoriamente, quitando os saldos remuneratórios, 
férias, 13º salário e liberando o FGTS.  
 
O STF já concedeu a um empregado de Crea o direito de se aposentar pelo 
Regime Jurídico Único ou estatutário, conforme estabelecido pela redação original 
do caput do art. 39 da CF/88408. Nesse sentido, decisão da 1ª Turma no Ag. Reg. 
no RE 549.211, pub. 10/05/2012, relator ministro Dias Toffoli: 
 

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidores de 
conselhos de fiscalização profissional. Submissão ao disposto na 
Lei nº 8.112/90, em razão da norma do art. 39, da Constituição 
Federal, em sua redação original. Precedentes. 

                                                
407 TST, RR 986/2006-008-1540, 6ª Turma, rel. Mauricio Godinho Delgado, DJ 02/10/2009; TST, RR 
75832/2003-900-02-00.3, 3ª Turma, rel. Carlos Alberto Reis de Paula, DJ 04/06/04; TST, AI nº 56000-
26.2008.5.15.0154, rel. Kátia Magalhães, DJ 05/08/2011. 
408 Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, 
regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e 
das fundações públicas. 
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1. Ao servidor de órgão de fiscalização profissional admitido 
ainda na década de 50 é de ser reconhecido o direito de 
aposentar-se nos termos da Lei nº 8.112/90, em razão do disposto 
no art. 39 da Constituição Federal, em sua redação original. 
2. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante n º 10 desta 
Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei, 
tampouco se afastou sua incidência. 
3. Agravo regimental não provido.   

 
h) Estabilidade: em tese, entendemos que os empregados dos Conselhos não 
gozam da estabilidade prevista no art. 41 da CF/88 nem no art. 19 do ADCT, o 
que não significa dizer que possam ser demitidos arbitrariamente, já que 
discricionariedade não se confunde com arbitrariedade.  
 
Alguns Tribunais, entretanto, têm reconhecido aos empregados concursados dos 
Conselhos Profissionais o direito à estabilidade previsto no art. 41 da CF/88, como 
decidido no acórdão da 10ª Turma do TRT de Minas Gerais relativo ao processo 
00736-2008-108-03-00-6 RO, relatora juíza Taisa Maria M. de Lima, publicado em 
29/07/2009: 
 

EMENTA: CONSELHOS PROFISSIONAIS – NATUREZA 
JURÍDICA – ESTABILIDADE ART. 41 DA CF. SÚMULA 390, INC. 
I/TST. O STF, no julgamento do MS 22.643, assentou 
entendimento de que os conselhos federais e regionais detêm 
personalidade de direito público, com autonomia administrativa e 
financeira, desempenhando atividade tipicamente pública, inclusive 
com poder de polícia, podendo tributar e punir no que concerne ao 
exercício das atividades profissionais. Com isto, realmente, os 
conselhos profissionais estão disciplinados pelo regramento 
jurídico que emana da Constituição, abrangendo as entidades da 
Administração Pública, inclusive quanto às normas de gestão 
orçamentária, financeira e de pessoal, o que atrai a aplicação da 
regra de admissão mediante prévia aprovação em concurso 
público, nos termos do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal, 
bem como do direito à estabilidade prevista no art. 41. [...] A 
circunstância de que seus empregados não integram o regime 
unificado e são regidos pela CLT não lhes retira a condição de 
servidores públicos em sentido amplo. A hipótese envolvendo a 
dispensa de empregado aprovado em concurso público atrai a 
aplicação do inciso I da Súmula 390/TST. O tratamento jurídico 
precisa ser sistematizado e coerente.   

 
O TST possui entendimentos contraditórios sobre a matéria. A 7ª turma daquela 
Corte Superior já se manifestou no sentido de que os empregados dos Conselhos 
Profissionais não estão submetidos às imposições dos artigos 37, II e 41 da 
CF/88, pois as entidades de fiscalização do exercício profissional não estão 
inseridas no âmbito da Administração Pública direta ou indireta. Assim, os 
Conselhos poderiam contratar e demitir livremente. Nesse sentido o acórdão no 
AIRR 274/2004-020-04-40, 7ª Turma, DJ 08.05.2009, rel. Min. Pedro Paulo 
Manus, do qual se extraiu o trecho a seguir:  
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[...] O entendimento desta Corte segue no sentido de que os 
conselhos federais e regionais que fiscalizam o exercício 
profissional não se submetem ao comando inserto nos artigos 37, 
II, e 41 da Constituição Federal, na medida em que detêm 
autonomia administrativa e financeira. Desse modo, seus 
empregados podem ser dispensados imotivadamente, pois não 
possuem estabilidade no emprego. Agravo de instrumento a que 
se nega provimento.   
 

Essa decisão do TST destoa da maioria dos entendimentos doutrinários 
administrativistas, de inúmeros acórdãos do TCU e dos procedimentos que vêm 
sendo adotados pelo MPT ao firmar TACs com dezenas de Conselhos Regionais 
e Federais no sentido de demitir os empregados contratados sem concurso 
público após a promulgação da CF/88, ou após a data de 18.05.2001, como já 
exposto anteriormente. Esta situação tem causado enorme insegurança jurídica 
aos Conselhos Profissionais e aos seus empregados, além de inúmeros 
processos judiciais.   
 
Além disso, o TCU tem determinado aos Conselhos a reversão de movimentações 
de empregados para cargos distintos daqueles para os quais foram contratados, 
em especial a movimentação de ocupantes de cargos de nível médio para cargos 
de nível superior, sob o argumento de que essas movimentações ferem o disposto 
no artigo 37, II, da CF/88 (necessidade de concurso público).   
 
Por outro lado, o próprio TST já decidiu que os empregados de conselhos 
profissionais concursados gozariam de estabilidade, como no acórdão relatado 
pelo Ministro Ives Gandra Martins Filho, em 05/05/2006, no processo RR-
2548/2001-011-07-00, cuja ementa é a seguinte: 
 

ESTABILIDADE ART. 41 DA CF APLICABILIDADE 
EMPREGADOS DE CONSELHO PROFISSIONAL. 1. O art. 41 da 
CF assegura estabilidade aos servidores públicos nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, após 
três anos de efetivo exercício. 2. Não viola a literalidade do aludido 
dispositivo constitucional decisão que reconhece tal direito a 
empregado de conselho profissional. Isto porque, tendo em vista a 
abrangência semântica da expressão servidor público a que se 
reporta o aludido dispositivo constitucional, seu espectro de 
incidência é passível tanto de interpretação abrangente, permitindo 
a inclusão do empregado público no seu escopo, quanto restritiva, 
cingindo-se sua aplicabilidade aos servidores públicos estatutários. 
 

Em sentido contrário, veja-se este acórdão do TST no RR - 69100-
66.2006.5.12.0036, publicado em 14/05/2010, 1ª Turma: 
 

RECURSO DE REVISTA.  CONSELHO PROFISSIONAL. CREA. 
ENTE PARAESTATAL. ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. 
EMPREGADOS SUBMETIDOS AO REGIME DA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ESTABILIDADE 
PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. 
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A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal 
Superior do Trabalho adotou entendimento no sentido de que os 
empregados dos conselhos de fiscalização de exercício 
profissional não gozam da estabilidade prevista no art. 19 do 
ADCT, em face da natureza paraestatal de tais entes e da 
submissão de seus empregados ao regime jurídico celetista 
instituído pelo art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, vigente à época da 
dispensa do reclamante. Recurso de revista conhecido e provido. 
 

Abstraindo-se a questão da estabilidade dos empregados públicos, que parece 
não encontrar sustentação no texto constitucional, o TST, por meio da sua 
Orientação Jurisprudencial n.º 247, admite que, em certas situações, a validade do 
ato demissional dos empregados públicos depende de prévia motivação, verbis: 

 
Servidor público – celetista concursado – despedida imotivada – 
Empresa pública ou sociedade de economia mista – Possibilidade. 
 
I – A despedida de empregados de empresa pública e de 
sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso 
público, independe de ato motivado para sua validade; 
 
II – A validade do ato de despedida do empregado da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à 
motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento 
destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade 
tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas 
de foro, prazos e custas processuais. (grifamos) 
 

Por meio de um raciocínio análogo chega-se à conclusão de que a demissão dos 
empregados dos Conselhos Profissionais também condiciona sua validade à 
motivação do ato administrativo, já que os Conselhos, assim como a ECT, 
possuem as mesmas prerrogativas da Fazenda Pública, com o fator adicional de 
serem os Conselhos entidades de direito público.  
 
O STF, no julgamento do RE 592.811, em decisão monocrática do ministro Marco 
Aurélio publicada em 13/03/2012, decidiu que os empregados dos Conselhos 
Profissionais que estavam no exercício do cargo há pelo menos cinco anos da 
promulgação da atual Constituição gozam da estabilidade prevista no art. 19 do 
ADCT. Nessa decisão, o ministro entendeu que o art. 1º do Decreto 969/68 não foi 
recepcionado pela CF/88, em virtude do teor do art. 39 da Carta Maior e do art. 
243 da Lei 8.112/90. Com isso, os empregados dos Conselhos que adquiriram 
estabilidade só podem ser demitidos mediante processo administrativo, por falta 
grave. Contudo, foi admitida a contratação pelo regime da CLT.  
 
Mesmo não gozando da estabilidade do art. 41 da CF/88 e do art. 19 do ADCT, 
própria dos servidores públicos após terem completado o estágio probatório, 
entendemos que os empregados dos Conselhos Profissionais não podem ser 
demitidos de forma arbitrária e imotivada409.  
                                                
409 Este também é o entendimento de Dirley da Cunha Júnior (Curso de Direito Administrativo. 6 ed. rev. 
ampl. Salvador: Jus Podivm, 2007, p. 193), apud Randerson dos Santos Lima (Emprego Público e 
Estabilidade. Revista L&C, Ano XIII Nº 143 – maio de 2010, pág. 34): “ [...] no âmbito dos empregos 
públicos, não há, a princípio, a estabilidade, que é uma garantia própria dos servidores públicos titulares de 
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Hugo Fidélis Batista, em artigo publicado na L&C – Revista de Administração 
Pública e Política, ano XIII, N.º 147, pág. 35, sob o título “A abrangência da 
estabilidade no serviço público – Art. 41 da CF”, também defende ponto de vista 
semelhante ao comentar que a estabilidade do art. 41 da CF/88 alcança apenas 
os servidores públicos ocupantes de cargos, não de empregos. Diferenciando 
estabilidade e dever de motivar, assim se expressou o autor: 
 

Ressalte-se, ainda, que não se deve confundir a estabilidade com 
o dever de motivação do ato demissional. Os empregados públicos 
da Administração direta, autárquica e fundacional não poderão ser 
demitidos ad nutum, sem motivação. A demissão dos empregados 
públicos, à exceção dos empregados das empresas públicas e 
sociedades de economia mista, exigem motivação, pois somente 
esta possibilitará o controle, pelo Poder Judiciário, da legalidade e 
legitimidade do ato demissional. De outro modo, aqueles 
alcançados pela estabilidade possuem maiores garantias, uma vez 
que somente podem ser demitidos após sentença transitada em 
julgado o procedimento administrativo ou avaliatório em que sejam 
assegurados a ampla defesa e contraditório (art. 41, I, II e III da 
CF), não bastando a mera motivação do ato.   

 
A vontade da Administração Pública, onde se incluem os Conselhos Profissionais, 
se expressa por meio de atos administrativos. Para que possa produzir efeitos no 
mundo jurídico, a edição desses atos deve preencher determinados requisitos 
constitucionais (moralidade e impessoalidade - art. 37, caput, CF/88) e legais 
(motivação)410.  
 
Finalizando esta introdução à natureza jurídica dos Conselhos Profissionais, é 
oportuno lembrar a sempre presente lição de Faria Júnior411: 
 

 As Ordens e Conselhos não se fizeram para defender a 
profissão, nem o profissional nem o interesse das classes 
respectivas. A defesa da profissão, do profissional e do interesse 
da classe cabe por lei (art. 513 da CLT) aos sindicatos e, quando 
apropriada nos estatutos, às associações de classe.  

                                                                                                                                               
cargos efetivos. Todavia, nada obstante a falta de estabilidade, adotamos a posição segundo a qual, para poder 
demitir o empregado público, a entidade empregadora deve instaurar procedimento administrativo para apurar 
a existência de falta grave, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. Assim, em que pese não existir 
estabilidade nos empregos públicos, o empregado público, segundo entendemos, tem necessidade de uma 
maior garantia, não podendo ser equiparado com o empregado privado, tendo em vista que prestou concurso 
público e desempenha uma função pública. Ademais, acrescente-se a exigência da motivação dos atos da 
Administração que condiciona a própria validade da decisão administrativa que demite o empregado público, 
além do princípio da indisponibilidade do interesse público que governa toda a Administração Pública. “  
410 Lei 9.784, de 29.1.99, art. 2º: A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência.  
411 FARIA JÚNIOR, João Leão de. Ordens e Conselhos Profissionais: noções (excertos de um parecer). 
Revista dos Tribunais, ano 64, maio de 1975, São Paulo, V. 475, p. 217-219, citado por Fernando Lolas 
Stepke e José Geraldo de Freitas Drumond, in Ética em Engenharia e Tecnologia. Brasília: Confea, 2011, 
pág. 124. 
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 Compete aos Conselhos e às Ordens defender a sociedade, 
pelo ordenamento das profissões, tendo por função o controle das 
atividades profissionais respectivas, zelando o privilégio e 
controlando a ética. Valorizando a profissão, ao impedir que 
pessoas inabilitadas exercitem as atividades profissionais e, ainda, 
combatendo a falta de ética profissional, atingem os Conselhos e 
Ordens o seu desideratum. 
 [...] 
 Os Conselhos e Ordens se organizaram porque a sociedade 
necessita de um órgão que a defenda, impedindo o mau exercício 
profissional, não só dos leigos inabilitados como dos habilitados 
sem ética. Tanto uns como os outros lesam a sociedade. Compete 
aos Conselhos evitar essa lesão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDO 2 
 

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

(COMENTÁRIOS AOS ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 
1977) 

 
 

LEI N. 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977. 
 

Institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na 
prestação de serviços de engenharia e agronomia; autoriza a 
criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CONFEA, de uma Mútua de Assistência 
Profissional, e dá outras providências. (DOU 9.12.1977)  

__________________________________________________________________ 
 
Art. 1º. Todo contrato (1), escrito ou verbal (2), para a execução de obras (3) 
ou prestação de quaisquer (4) serviços profissionais referentes à Engenharia 
e à Agronomia (5) fica sujeito à “Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART)”. (6) 
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
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(1) Contrato, segundo Orlando Gomes412, é “[...] uma espécie de negócio jurídico 
que se distingue, na formação, por exigir a presença de pelo menos duas partes. 
Contrato é, portanto, negócio jurídico bilateral, ou plurilateral (grifos no original)”. A 
função primordial dos contratos é criar obrigações. Existem várias espécies de 
contratos. Dentre os mais comuns (contratos típicos) citam-se: doação, compra e 
venda, promessa e compromisso de venda, troca ou permuta, locação, prestação 
de serviços, empreitada, transporte, mandato. Há também contratos atípicos (art. 
425 do CC), que se formam da fusão de elementos originais de outros contratos. 
Interessam aos objetivos desta lei os contratos típicos de prestação de serviços 
(arts. 593 a 609 do CC) e de execução de obras (empreitada – arts. 610 a 626 do 
CC).   
 
A expressão todo contrato não significa uma relação exclusivamente unívoca, ou 
seja, que um contrato não possa gerar mais de uma ART. Isso ocorrerá sempre 
que no objeto de um contrato de execução de obras ou prestação de serviços de 
engenharia ou agronomia houver atividades afetas a distintas modalidades 
profissionais. Como exemplo, uma construção de um edifício, na qual poderão 
ocorrer atividades nas áreas da engenharia civil, da engenharia elétrica, da 
engenharia mecânica, da agronomia entre outras. Para cada uma dessas 
atividades profissionais deverá ser anotada uma ART específica, já que aos 
profissionais é vedado se desincumbir de atividades estranhas às atribuições 
anotadas no seu registro (art. 6º, “c”, da lei 5.194/66).  
  
Os contratos gratuitos também se sujeitam à anotação de ART e recolhimento 
da respectiva taxa. O Confea, por meio de Resoluções, tem estabelecido taxas 
diferenciadas para algumas situações especiais413.   
 
O que deve ser levado em consideração é que a lei fala em todo contrato, e não 
toda atividade. Algumas atividades de engenharia podem ser exercidas sem a 
necessária celebração de contrato. Por exemplo, quando um engenheiro resolve 
fazer o projeto de sua própria moradia e entregá-lo à execução de terceiros. 
Obviamente, não se pode celebrar contrato consigo mesmo, a não ser em raras 
exceções previstas em lei (art. 117 do Código Civil). Nesse caso, em tese, seria 
inexigível pelo Crea a anotação de ART.  
 
Esse mesmo engenheiro pode também decidir construir sua própria moradia, sem 
a participação de outro profissional, contratando e administrando a mão de obra. 
Também nesse caso, pela interpretação literal do art. 1º, o Crea não poderia lhe 
exigir anotação de ART. Contudo, Resolução do Confea obriga à anotação de 
ART nesses casos, com taxa especial.  
 
Considere-se também a situação de uma autarquia ou empresa pública, como, por 
exemplo, o DNIT. Ao executar uma atividade fim, p.ex., a fiscalização de um 

                                                
412 GOMES, Orlando. Contratos. 26ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pág. 4  
413 Resolução 530/2011: Art. 5º Mediante convênio, o Crea poderá fixar entre os valores correspondentes aos 
das faixas da Tabela B, independentemente do valor de contrato, o valor para registro de ART a ser aplicado 
às atividades técnicas realizadas nas seguintes situações: 
I – execução de obra ou prestação de serviço em locais em estado de calamidade pública oficialmente 
decretada; II – execução de obra ou prestação de serviço para programa de interesse social na área urbana ou 
rural. 
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serviço terceirizado, usando servidores do seu próprio quadro, ela estará tão 
somente desempenhando suas competências legais, não se podendo falar em 
celebração de contrato que obrigue à anotação de ART414. 
   
(2) Um contrato pode ser celebrado na forma escrita (reduzido a um instrumento 
contratual) ou verbal. Ambos possuem a mesma validade jurídica, interessando 
para a formação do contrato as declarações de vontade das partes. O que 
diferencia basicamente esses dois tipos de contrato é a presença ou ausência do 
instrumento contratual, que tem a finalidade precípua de servir como prova do 
acordo de vontades firmado entre as partes. A ART fixa a responsabilidade 
técnica do profissional, podendo servir de prova415 da existência do pacto cujo 
objeto tenha sido a prestação de um serviço ou a execução de uma obra.  
 
(3) Os contratos a que se refere este artigo são os de obrigação de fazer, típicos 
das atividades profissionais prestadas mediante remuneração, realizando 
condutas que beneficiam o contratante. Os contratos de obrigação de dar, pelos 
quais se transfere a propriedade ou a posse de coisa móvel ou imóvel, em 
princípio não estão abrangidos pela norma deste artigo e não estão sujeitos a 
ART, já que são atividades típicas de comércio, de natureza eminentemente não 
intelectual.  
 
A execução de uma obra se dá normalmente por meio de um contrato de 
empreitada416, ou seja, por inteiro, até sua conclusão, no qual uma das partes se 
obriga a executar, por si só ou com auxílio de terceiros, determinada obra ou 
construção mediante retribuição. O empreiteiro se obriga pelo resultado. Obra, 
segundo Orlando Gomes417, “[...] significa todo resultado a se obter pela atividade 
ou pelo trabalho, como a produção ou a modificação de coisas, o transporte de 
pessoas ou de mercadorias, a realização de trabalho científico ou a criação de 
obra artística, material ou imaterial”.   
 
(4) A prestação de serviço a que se refere esta lei pode ocorrer basicamente sob 
duas formas contratuais: a) Contrato de Trabalho, regulado pelo Direito do 
Trabalho (arts. 442 a 456 da CLT); e b) Locação de Serviço418, regulada pelo 
Direito Civil (arts. 593 a 609 do CC). Ambas estão sujeitas à anotação de ART.  
                                                
414 MS 2007.71.00.034235-5/RS, Tribunal Regional Federal da 4ª Região.  
415 Inclusive para instruir ação monitória (TJSC, ApCív. 2001.014234-1, rel. Des. Orli Rodrigues, 
20.05.2003) . Pela dicção do inciso II do art. 585 do CPC, uma ART poderia se enquadrar, em princípio, no 
critério definido para o título executivo extrajudicial, pois é um “documento público assinado pelo 
devedor” (ver comentário (6) a este artigo). A ART define o objeto do contrato avençado entre as partes 
(inclusive mencionando quantitativos), o valor dos honorários ou da obra/serviço e o prazo de execução, 
podendo-se dizer que embute certa qualidade de certeza (existência) e liquidez (valor da prestação). 
Entretanto, a jurisprudência não tem entendido desta forma (TJMG, ApCív.  N.º 339.344-8, rel. Des. José 
Afonso da Costa Cortes, DJ 24/04/2002; TJMG, ApCív. N.º 459.440-3, rel. Des. Hélcio Valentim, DJ 
10/12/2004).   
416 Empreitada, segundo César Fiuza (Direito Civil. Del Rey: Belo Horizonte, 2009, pág. 549), é “[...] o 
contrato pelo qual um dos contratantes se obriga, sem subordinação ou dependência e sem qualquer vínculo 
empregatício, a entregar ao outro o resultado de sua atividade, pessoalmente ou por interposta pessoa, com 
material próprio ou não, mediante remuneração determinada ou proporcional ao trabalho executado.” Existem 
várias formas de empreitada: preço fixo, global, por medida, por preço máximo, a preço de custo etc. 
417 Obra citada, pág. 362  
418 Vejamos o conceito trazido por César Fiuza (obra citada, pág. 542): “Prestação de serviço, também 
denominada locação de serviço, por força da tradição romana, é o contrato em que uma das partes se obriga 
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Analisando as diferenças entre o contrato de trabalho e a prestação de serviços, 
leciona César Fiuza419:  
 

As diferenças entre os dois contratos são, de fato, tênues. O 
contrato de trabalho cria a chamada relação de emprego, vínculo 
empregatício, de ordem trabalhista, alimentado por três elementos 
caracterizadores, quais sejam, a habitualidade, a subordinação e a 
dependência econômica, que gera a onerosidade característica do 
contrato de trabalho. Já a prestação de serviço não gera qualquer 
vínculo trabalhista, não possuindo necessariamente tais 
características. Assim é que não será obrigatoriamente contínua; o 
prestador de serviços, normalmente denominado de contratado, 
não depende obrigatoriamente do tomador (contratante) para sua 
sobrevivência econômica e, principalmente, não há a mesma 
subordinação que no contrato de trabalho, ou seja, não há 
completa hierarquia entre eles, apesar de o prestador trabalhar 
sob a fiscalização e orientação do tomador. (grifamos).   

 
Em toda prestação de serviços a que se refere esta lei o profissional do Sistema 
Confea/Crea se obriga a executar um trabalho de natureza eminentemente 
intelectual, sob subordinação ou de forma autônoma, mediante o emprego de 
conhecimentos técnicos específicos. Contratos de fornecimento de matérias 
primas ou insumos para a construção civil (contratos típicos de compra e venda) 
não se sujeitam à anotação de ART420. Foge ao escopo deste trabalho o 
aprofundamento na matéria, em virtude da sua amplitude.  
 
(5) São aqueles prestados pelos profissionais de que trata a Lei 5.194/66. Os 
arquitetos são regidos pela Lei 12.378/10 e anotam suas RRTs (Registro de 
Responsabilidade Técnica) perante seu Conselho Profissional – o CAU. 
 
(6) A ART é anotada mediante o pagamento de uma taxa (art. 145, II, CF/88), 
cobrada pelo exercício do Poder de Polícia a que se refere o texto constitucional, 
cujas definições são dadas pelos arts. 77 e 78 do CTN421. A Resolução 1.025, de 
2009, regulamenta a Anotação de Responsabilidade Técnica pelos profissionais e 
empresas.  
 

                                                                                                                                               
para com a outra a fornecer-lhe a prestação de sua atividade, sem vínculo empregatício, mediante certa 
remuneração”.   
419 Obra citada, pág. 543 
420 Neste sentido: STJ, REsp 478812/PR, 1ª Turma, DJ 25.04.2005, Min. Luiz Fux. 
421 Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a 
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à 
sua disposição.  Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos.   
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O Confea inovou ao criar uma ART de cargo ou função422, atualmente 
regulamentada pela Resolução 1.025, de 2009. O art. 1º da Lei 6.496/77 prevê 
apenas duas situações que obrigam à anotação da ART: a execução de obras e 
a prestação de “quaisquer” serviços. Como o contrato de trabalho regido pela 
CLT é uma forma de prestação de serviços contínua e subordinada, justifica-se 
sua inclusão no rol genérico dos serviços sujeitos à anotação de ART.  
 
A inclusão nesse rol do desempenho de cargos por nomeação ou ocupação tem 
sido muito questionada, já que abrange os servidores públicos regidos por 
estatuto, não por contrato. Todavia, justifica-se a medida. Para a sociedade, não 
interessa se um engenheiro desenvolve seus trabalhos sob o regime celetista, 
estatutário ou de forma autônoma. Sua atuação técnica deve estar sob a 
fiscalização dos Creas, e a ART é o principal instrumento de que dispõem os 
Conselhos Regionais para essa finalidade. Os profissionais registrados no 
Sistema Confea/Crea e que são servidores públicos estatutários não deixam, 
portanto, de prestar serviços aos órgãos ou entidades a que pertencem, 
sujeitando-se à Lei 6.496/77 (desde que prestem serviços de engenharia e 
agronomia).  
 
A criação da ART de cargo ou função gerou uma situação que tem até hoje 
suscitado inúmeras dúvidas junto às fiscalizações dos Creas. Se um profissional 
contratado por uma determinada pessoa jurídica, na condição de celetista ou 
estatutário, anota ART de cargo ou função relativa a todas as atividades técnicas 
desenvolvidas por ele na empresa, entidade ou órgão, haveria necessidade de 
anotação de ARTs adicionais e individualizadas relativas a cada serviço ou obra 
sob sua responsabilidade? 
 
O entendimento do Sistema Confea/Crea é no sentido afirmativo, ou seja, 
independentemente da anotação da ART de cargo ou função, para cada serviço 
ou obra sob a responsabilidade do profissional há necessidade de anotação de 
ART específica, sendo que somente esta pode gerar a CAT – Certidão de Acervo 
Técnico. 
 
Entretanto, a situação não nos parece tão evidente. Se para cada contrato a lei 
exige a anotação de uma ART, em tese a ART de cargo ou função relativa ao 
contrato de trabalho abrangeria a responsabilidade técnica do profissional por 
todas as atividades técnicas que ele viesse a desenvolver na empresa. Pensar o 
contrário seria admitir um bis in idem tributário, ou seja, o pagamento de duas 
taxas pelo mesmo fato gerador, vez que o profissional não necessariamente 
celebra um novo contrato com a empresa a cada vez que desenvolve uma 
atividade técnica.    
 
Exemplificando: um profissional é contratado sob um regime de emprego por uma 
empresa estatal para fiscalizar as obras que esta licita com particulares. Sua 
atribuição principal é a de verificar se os trabalhos contratados serão 

                                                
422 “Art. 6º: O desempenho de cargo ou função técnica, seja por nomeação, ocupação ou contrato de 
trabalho, tanto em entidades públicas quanto privadas, obriga à Anotação de Responsabilidade Técnica junto 
ao CREA em cuja jurisdição for exercida a atividade”. 
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desenvolvidos de acordo com os projetos e especificações técnicas, e também 
conforme os ditames da lei de licitações.  
 
Quando da sua contratação e inscrição no quadro técnico da empresa foi anotada 
a competente ART de cargo ou função junto ao Crea, o que o tornou 
automaticamente responsável técnico por todas as atividades desenvolvidas por 
ele na empresa, relacionadas e/ou descritas no contrato de trabalho ou no Plano 
de Cargos (se houver).  
 
O Sistema Confea/Crea entende que, mesmo existindo uma ART de cargo ou 
função, para cada obra que o profissional for fiscalizar deverá ser anotada uma 
ART específica, no sentido de individualizar seu trabalho e facilitar a fiscalização 
do Conselho Regional. Entretanto, a obra em si provavelmente já estará coberta 
por uma ou mais ARTs de execução registradas pela empresa contratada que, por 
meio de seus próprios profissionais, assume a responsabilidade técnica pelos 
trabalhos.    
 
Na situação exposta, todos os contratos deverão estar cobertos por ART: a) o 
contrato de trabalho do profissional empregado da contratante, pela ART de cargo 
ou função; b) o contrato firmado entre as duas empresas, pela ART específica da 
obra ou serviço; e c) os contratos de trabalho dos profissionais da empresa 
contratada, pelas respectivas ARTs de cargo ou função. Em tese, não haveria 
necessidade de se anotar uma ART específica para a fiscalização da obra, pois 
esta já estaria coberta pela ART de cargo ou função do profissional da empresa 
contratante.   
 
O caso é totalmente diverso quando a própria atividade de fiscalização é objeto de 
contrato específico e individualizado entre pessoas jurídicas, ou entre uma pessoa 
jurídica e uma pessoa física, sem relação de emprego. Nesse caso, sendo a 
própria atividade de fiscalização objeto de contrato específico (caso típico é a 
contratação de empresa de consultoria para fiscalizar obra rodoviária), há 
necessidade de anotação de ART relativa ao contrato de fiscalização.   
 
Entendemos que, por sua complexidade e implicações jurídicas, essa é uma 
situação que mereceria uma análise mais aprofundada no âmbito do Sistema 
Confea/Crea.    
 
Reforçando os comentários já expendidos ao analisarmos o art. 7º da Lei 5.194/66 
na primeira parte desta obra, entendemos que os professores de escolas e 
faculdades que ministram disciplinas técnicas não estão sujeitos à anotação de 
ART, já que não assumem nenhuma responsabilidade técnica pela execução de 
obras ou prestação de serviços de engenharia e agronomia. Neste sentido, veja-
se trecho de decisão do TRF4 no acórdão proferido na Ap. em MS n.º 
2003.72.00.018849-5/SC, 17.10.2005, rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores 
Lenz: 
 

A finalidade da Anotação de Responsabilidade Técnica é imputar aos 
profissionais a responsabilidade pelas obras e pelos serviços executados, 
assim no caso de dano, sinistro ou infração às normas legais, fica fácil de 
definir-se a pessoa responsável civil e/ou criminalmente. Neste sentido, 
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mesmo que a atividade de ensino esteja prevista no rol de atividades 
pertinentes aos profissionais em questão, trata-se de mera transmissão 
de conhecimento, sejam teóricos ou práticos, o que não condiz com a 
exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica. E mais, como o 
CEFET, na qualidade de ente autárquico, não se destina às atividades 
próprias do ramo da engenharia, não está sujeito a exigência de recolhimento 
ou registro de anotação de responsabilidade técnica. [...] o ensino não deve 
ser considerado como passível de gerar responsabilidade pessoal para o 
docente, pelo simples fato de possuir o mesmo a qualidade de 
engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo ou assemelhados. [...] 
Assim, de nada adiantaria a Anotação de Responsabilidade Técnica do 
professor, quando o mesmo não detém, de fato, responsabilidade técnica 
alguma, visto que esta cabe à Administração. (grifamos)  

 
 As demais formas de contrato não previstas neste artigo, como os contratos de 
compra e venda, de locação, de doação etc., não se sujeitam à anotação de ART.  
 
Uma conseqüência importante da ART, além de definir, para os efeitos legais, o 
responsável técnico pela obra ou serviço, é a de permitir ao profissional a 
formação do seu acervo técnico423, exigido para participação em licitações 
públicas (art. 30 da Lei 8.666/93).  
 
Problema recorrente no âmbito dos Conselhos é o de se determinar o momento 
exato da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária relativa à taxa de 
ART. O CTN, no seu art. 114, define o que seja fato gerador424. Muitos 
doutrinadores não comungam com o uso da expressão “fato gerador”, pois não 
seria este a gerar a obrigação tributária, mas sua subsunção a uma situação 
prevista em lei, que “imporia” a obrigação tributária. Preferem usar as expressões 
“hipótese de incidência” para a previsão legal e “fato imponível” para a ocorrência 
real da hipótese no mundo fenomênico.     
 
Entende-se por hipótese de incidência tributária  
 

[...] a descrição legislativa de um fato que, uma vez acontecido, 
enseja o nascimento da obrigação tributária principal. Trata-se, 
portanto, de uma situação fática, apontada pela lei, como apta a 
deflagrar o surgimento da obrigação de pagar o tributo.425   

 
A hipótese de incidência, ainda segundo a melhor doutrina, se desdobra em 
antecedente e conseqüente, sendo que o primeiro descreve o fato e aponta o 
momento de sua ocorrência, e o segundo prescreve uma relação jurídica dela 
decorrente, indicando os sujeitos e o objeto. No caso da ART, o art. 1º da lei 
6.496/77 dispõe que: “Todo contrato, escrito ou verbal, [...] fica sujeito à 
Anotação de Responsabilidade Técnica.” Nesse caso, a celebração do contrato 
                                                
423 Resolução 1.025, de 2011 – “Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo 
da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea por meio de anotações de 
responsabilidade técnica”. Somente profissionais registrados podem ser detentores de acervo técnico; 
empresas fazem jus aos assim chamados atestados de capacidade técnica e operacional (art. 30, II, § 1º da Lei 
8.666/93).   
424 Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à 
sua ocorrência.  
425 Regina Helena Costa, obra citada, pág. 186. 
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entre o profissional (ou a empresa) e o cliente é o antecedente da hipótese de 
incidência da taxa de ART, sendo que o conseqüente é o estabelecimento da 
relação jurídica entre aquele e o Conselho Regional, transformando-o em sujeito 
passivo da obrigação tributária perante este.    
 
Segundo Volney de Oliveira Silva,  
 

[...] não é a mera ocorrência de um fato dito gerador que dá 
nascimento à obrigação principal tributária, mas sim, a conjugação 
da previsão legal de que um fato fará nascer referida obrigação 
(hipótese de incidência), com a efetiva ocorrência deste fato, 
melhor denominado como fato imponível, em dada situação 
concreta.426  

 
A hipótese de incidência para a taxa da ART, como já mencionado, é todo 
contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de serviços 
técnicos. Concluído e aperfeiçoado o contrato entre as partes (fato imponível), 
nasce para o profissional ou para a empresa a obrigação tributária de recolher a 
taxa da ART perante o Conselho Regional. Se, por qualquer motivo, recolhida a 
taxa da ART o contrato vier a ser rescindido ou não executado, o Conselho 
Regional não pode proceder à devolução da taxa, vez que já ocorrido o fato 
gerador e o lançamento tributário, que, no caso da taxa da ART, é feito por 
declaração427.  
 
Somente lei pode estabelecer hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do 
crédito tributário ou de dispensa ou redução de penalidades (art. 97, VI, do CTN). 
Para o direito tributário, o desfazimento de um negócio é fato irrelevante, o que 
importa é a ocorrência do fato gerador428. A lei 6.496/77 não prevê a hipótese de 
devolução da taxa da ART por obra ou contrato não executado depois de efetuado 
o lançamento tributário e pago o respectivo débito pelo profissional ou pela 
empresa.  
 
Caso não recolhida a taxa no prazo assinalado429, o profissional é notificado a 
pagá-la ou a apresentar defesa em dez dias. Em não ocorrendo nenhuma dessas 
hipóteses, a câmara especializada pode anular a ART e lavrar auto de infração por 
infringência do art. 3º desta lei, cominando a pena da alínea “a” do art. 73 da lei 
5.194/66.   
 
Se não foi o profissional (ou a empresa contratada) que deu origem à rescisão ou 
à inexecução do contrato, este poderá ingressar em juízo com ação indenizatória 

                                                
426 SILVA, Volney Zamenhof de Oliveira. Código Tributário Nacional – Comentado, Anotado e 
Atualizado. 4. ed. Campinas: CS Edições, 2004, pág. 316  
427 Assim dispõe o CTN: “Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de 
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informação 
sobre matéria de fato, indispensável à sua efetivação”. Como se vê, o lançamento constitui o crédito 
tributário, tornando-o exigível e passível de cobrança.    
428 Segundo Regina Helena Costa (obra citada, pág. 217): “Ocorrido o fato descrito na hipótese de incidência 
tributária, nasce a obrigação de pagar o tributo correspondente e, deste modo, instalado o liame obrigacional, 
o direito do Fisco de exigi-lo (crédito) e o dever do sujeito passivo de atendê-lo (débito).   
429 Resolução 530, de 2011: “Art. 8º O boleto bancário terá data de vencimento fixada em dez dias contados 
do cadastro eletrônico da ART no sistema, limitada ao último dia útil do exercício fiscal.”.  
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contra o contratante para reaver o valor da taxa paga ao Crea, além de outras 
perdas que tenha sofrido.  
 
A Resolução 1.025, de 2009, fixa as condições para o fornecimento das CAT - 
Certidões de Acervo Técnico aos profissionais. Os contratos de subempreitada 
também se sujeitam à anotação de ART, desde que os profissionais 
subempreiteiros assumam responsabilidade técnica pela parte que lhes cabe 
executar (Neste sentido: STJ, REsp 380.269/SC, 1ª Turma, DJ 31.05.04, rel. Min. 
Francisco Falcão; STJ, REsp 616457/DF, 2ª Turma, DJ 12.05.2006, Min. 
Francisco Peçanha Martins; STJ, AgRg no REsp 838105/MS, 1ª Seção, DJ 
19.05.2008, Min. Luiz Fux. Em sentido contrário: STJ, REsp 413746/PR, 2ª Turma, 
DJ 12.05.2005, Min. Eliana Calmon; STJ, REsp 838.105/MS, 2ª Turma, DJ 
20.09.2006, rel. Min. Castro Meira).  
 
A regular anotação da ART pelo profissional cria para ele o direito subjetivo à 
obtenção do seu acervo técnico (TRF4, AMS 2002.72.00.004914-4/SC, 27.11.07, 
Des. Maria Lúcia Luiz Leiria).  
 
A ART é um documento público430, instrumento de fiscalização não só para os 
Creas, mas para toda a sociedade. Pode ser divulgado seu conteúdo a terceiros, 
com exceção das informações de caráter econômico ou financeiro do sujeito 
passivo nela contidas, a teor do artigo 198 do CTN431.  
 
A lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentou o acesso a informação 
previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 
216 da CF/88, sendo de cumprimento obrigatório por todos os entes públicos, 
entre eles as autarquias.   
 
A lei 8.159, de 8.1.1991, alterada pela Lei 12.527/11, dispõe sobre a política 
nacional de arquivos públicos e privados e garante o acesso de todos aos 
documentos públicos: 
 

Art. 4º: Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo 
ou geral, contidas em documentos de arquivo, que serão 
prestadas no prazo da lei432, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, 
da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.  
 

                                                
430 Segundo De Plácido e Silva (obra citada, pág. 494), documento público é “todo ato escrito e passado por 
serventuário público, no livro do seu ofício ou cartório, ou em repartição públicas, segundo as prescrições ou 
formalidades legais, exigidas para sua autenticidade e legalidade. Os documentos públicos são por si mesmos 
considerados autênticos “.    
431 “Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda 
Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão de ofício sobre a situação econômica ou 
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.” Os 
Creas se incluem no amplo conceito de Fazenda Pública. Neste sentido:  TRF4, AI 2008.04.00.020759-6/SC, 
3ª Turma, DJ 29.07.2008, Des. Carlos Thompson Flores Lenz; TRF4, ApCív. 2007.72.05.002885-7/SC, 3ª 
Turma, DJ 07.02.2008, Des. Carlos Thompson Flores Lenz.  
432 O prazo é de 15 (quinze dias), a teor do disposto no art. 1º da lei 9.051, de 18.5.1995. 
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Art. 5º. A Administração Pública franqueará a consulta aos 
documentos públicos na forma desta lei.  
 
[...] 
 
Art. 22. É assegurado o direito de acesso pleno aos 
documentos públicos. (grifamos).  
 

Mesmo sendo um documento público, o fornecimento de informações a terceiros 
acerca de uma ou mais ARTs só deve ser procedido pelo Crea mediante 
requerimento devidamente fundamentado, no qual o terceiro demonstre 
inequivocamente seu interesse jurídico sobre o referido documento, a teor do 
disposto no art. 2º da lei 9.051/95.433    
 
_________________________________________________________________ 
 
Art. 2º. A ART define para os efeitos legais (1) os responsáveis técnicos (2) 
pelo empreendimento (3) de engenharia e agronomia. 
 
§ 1º. A ART será anotada pelo profissional (4) ou pela empresa (5) no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de acordo com 
Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA). (6) 
 
§ 2º. O CONFEA fixará os critérios e os valores das taxas da ART (7) ad 
referendum do Ministro do Trabalho. (8)    
__________________________________________________________________ 
Comentários: 
 
(1) Efeitos legais, de acordo com De Plácido e Silva434, são aqueles que se 
obtém dos atos praticados de conformidade com a lei, com os contratos ou com as 
convenções.   
 
(2) Responsável Técnico é aquele que assume a responsabilidade pela perfeição 
do trabalho e sua execução dentro das melhores técnicas e normas aplicáveis, o 
que exige conhecimentos especializados aos quais os leigos435 não têm acesso. 
O responsável técnico, eventualmente, também poderá assumir 
responsabilidade civil436, trabalhista437 ou criminal438 pelos atos praticados no 
exercício dos seus misteres.  
                                                
433 “Art. 2º. Nos requerimentos que objetivem a obtenção de certidões a que se refere esta lei, deverão os 
interessados fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido.”  
434 Obra citada, pág. 509 
435 Leigo, para os efeitos desta lei, é a designação dada àquele que exerce uma profissão para a qual se exige 
grau acadêmico e habilitação legal, sem preencher estas condições.   
436 STJ, REsp 650603/MG, 3ª Turma, DJ 18.06.2007, Min. Nancy Andrighi: “CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. DESABAMENTO DE EDIFICAÇÃO. CONSTRUÇÃO POR ETAPAS. 
CONCORRÊNCIA DE CULPAS ENTRE QUEM EDIFICOU MAL UMA PARTE DA OBRA E QUEM SE 
RESPONSABILIZOU PELA OBRA INTEIRA PERANTE A AUTORIDADE MUNICIPAL. Quem contrata 
um engenheiro para levantar uma parede, ao invés de contratar um operário para empilhar tijolos, espera que 
esse profissional use conhecimentos técnicos e experiências para cumprir a empreitada. A lei exige que uma 
obra tenha responsável técnico, arquiteto ou engenheiro, na suposição de que será edificada segundo 
regras técnicas que garantam a segurança de pessoas e a conservação de bens. [...]Consequentemente, 
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Os profissionais integrantes do Sistema Confea/Crea, na condição de profissionais 
liberais, não estão sujeitos às normas do CDC no que tange à responsabilidade 
civil, sendo regidos pelo Código Civil.   
 
A Lei Consumerista estabeleceu duas regras jurídicas importantes. A primeira, de 
caráter geral, no caput do art. 14439, determina que a responsabilidade do 
fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da prova de culpa. 
Constatado o vício do serviço ou do produto (p.ex., uma obra mal edificada), o 
fornecedor deverá reparar o dano ou indenizar o consumidor. Esta norma, que 
adotou a Teoria do Risco pela Atividade, é dirigida especialmente às pessoas 
jurídicas.  
 
A segunda, no § 4º do art. 14440, excepciona a regra geral do caput e determina 
que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva, devendo ser 
apurada mediante a verificação de culpa stricto sensu (imperícia, imprudência ou 
negligência). Ou seja, aplicam-se aos profissionais liberais as regras gerais 
estabelecidas no CC com relação às obrigações decorrentes da responsabilidade 
civil. 
 
 Quanto a esse aspecto, cabe salientar a diferença entre obrigação de meio e 
obrigação de resultado.  
 
Pela primeira o profissional se obriga perante seu cliente a envidar todos os 
esforços possíveis e empregar a melhor técnica para bem prestar os seus 
serviços, sem prometer resultado específico. É o que ocorre, por exemplo, com 

                                                                                                                                               
quem quer que seja, e especialmente um engenheiro, só pode levantar uma parede se estiver convencido de 
que ela suportará as intempéries normais; construindo por instinto, sem estudo prévio da respectiva 
resistência, incorre em culpa, com a conseqüente responsabilidade pelo evento danoso – outro tanto 
ocorrendo com quem firmou perante a Municipalidade o compromisso resultante do Alvará de Construção da 
obra inteira. Recurso especial conhecido e provido em parte. (grifamos).  
437 TJSC, ApCív 97.004751-7, julg. 08.03.2001, Des. Sérgio Roberto Baasch Luz:                    
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. CONTRATO DE PEQUENA 
EMPREITADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE NÃO 
COMPROVADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “No contrato de empreitada o dono ou 
proprietário da obra somente será responsabilizado pelos atos praticados pelo empreiteiro quando tiver agido 
com culpa in eligendo - contratando empreiteiro inidôneo ou insolvente - ou ainda, no caso em que seja 
responsável pela segurança da obra. Recurso provido”. (Apcív 42.211 de Tubarão, rel. Des. Eduardo Luz). 
438 STJ, REsp 827031/PE, 5ª Turma, DJ 29.06.2007, Min. Laurita Vaz: “RECURSO ESPECIAL. PENAL. 
HOMICÍDIO CULPOSO. DESABAMENTO DE PRÉDIO. MORTE DE MORADORES. NEXO DE 
CAUSALIDADE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO PELA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, APÓS 
EXAUSTIVO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 
RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.º 282 E 356 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DA 
PENA-BASE. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. 
NULIDADE. 1. A instância ordinária, após o exaustivo exame do conjunto probatório dos autos, reconheceu 
a existência do nexo de causalidade entre o desabamento da edificação e a conduta do agente, 
engenheiro civil responsável pelo empreendimento, em razão da falta de cuidado objetivo na realização 
da obra do imóvel. [...] (grifamos) 
439 Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente de 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.  
440 § 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.  
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um médico que trata um paciente portador do vírus HIV ou de um câncer em 
estádio terminal, empregando para isso as melhores técnicas da medicina ao seu 
alcance, mas sem garantir que o paciente viverá até determinada idade ou que 
ficará livre da moléstia.  
 
Pela segunda o profissional anuncia e promete determinado resultado, por 
exemplo, a entrega de uma obra, o que estimula o cliente a contratá-lo, daí porque 
deve cumprir o avençado e entregar o objeto prometido em perfeito estado, que é 
o único resultado esperado da execução do contrato.     
 
Mas como bem ressalta Rui Stocco441:  
 

Em ambas [as atividades] a responsabilidade do profissional está 
escorada na culpa, ou seja, na atividade de meios culpa-se o 
agente pelo erro de percurso, mas não pelo resultado, pelo qual 
não se responsabilizou. Na atividade de resultado culpa-se pelo 
erro de percurso e também pela não obtenção ou insucesso do 
resultado, porque esse era o fim colimado e avençado, a meta 
optata.   
 
No primeiro caso (obrigação de meio) cabe ao contratante ou 
credor demonstrar a culpa do contratado ou devedor. No segundo 
(obrigação de resultado) presume-se a culpa do contratado, 
invertendo-se o ônus da prova, pela simples razão de que os 
contratos em que o objeto colimado encerra um resultado, a sua 
não obtenção é quantum satis para empenhar, por presunção, a 
responsabilidade do devedor.   

 
No dizer de Macedo e Pusch442,  
 

[...] o diferencial das profissões tecnológicas é residir em sua 
prática o compromisso de se obterem resultados certos. Ao 
contrário de outras profissões que se propõem ao trato, à 
assistência, ao acompanhamento, nestas sempre estará presente 
um objetivo predefinido cujo sucesso deve ser garantido. Não 
cabem tentativas, há compromissos com os resultados. A não 
consecução plena do resultado implica responsabilidade técnica. O 
malogro, por não cumprimento de procedimento consagrado, com 
resultados danosos ao recebedor dos serviços, erro técnico. Há a 
pretensão de se trazer o erro técnico para consideração na esfera 
administrativa pela via da sua tipificação como infração ética. O 
compromisso com os resultados é a sua justificativa. 

 
Para os fins do CDC, todos os profissionais registrados no Sistema Confea/Crea 
são classificados como liberais443. De modo geral, se obrigam perante os 
                                                
441 STOCCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7ª edição revista e ampliada. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, pág. 482. 
442 MACEDO, Edison Flávio e PUSCH, Jaime Bernardo. Código de Ética Profissional Comentado. 
Brasília: Confea, pág. 107  
443 “Para os fins do CDC, profissional liberal é aquele que trabalha por conta própria em qualquer atividade, e 
não apenas naquela que demanda nível superior, embora seja comum este qualificativo para designar estes 
profissionais, como os advogados, médicos, dentistas, quando não trabalhem em regime subordinado. Por isso 
se diz profissional “liberal”, quer dizer, com liberdade de agir, não sujeito a vínculo empregatício, com 
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clientes/consumidores pelo resultado dos seus serviços444 (obrigação de 
resultado), o que não elide, entretanto, a necessidade de comprovação de culpa 
stricto sensu para fins de eventual responsabilização civil.   
 
A isenção da responsabilidade objetiva do fornecedor (prestadores de serviços em 
geral, com exceção dos profissionais liberais e dos hospitais) somente ocorrerá se 
este provar que não houve defeito no serviço prestado ou que, em havendo, a 
culpa pelo mesmo foi exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º). Há 
entendimentos, com os quais concordamos, de que a força maior ou o caso 
fortuito poderão ser também causas excludentes da responsabilidade civil no 
âmbito do direito consumerista. Cláudio Bonatto e Paulo Valério Moraes 445 assim 
se manifestam: 
 

Resulta, pois, que, para a caracterização da força maior, é 
fundamental a existência dos requisitos da inevitabilidade e da 
imprevisibilidade. Daí podermos afirmar que a força maior, lato 
sensu, pode ser causa de exclusão da responsabilidade civil, não 
maculando o princípio da responsabilidade objetiva contido nos 
artigos 12 e 14 do CDC. Com efeito, a força maior pode estar 
contida nos próprios incisos do § 3º do artigo 12, pelo que não há 
como negar a existência de tal eximente.    
 

O STJ já se pronunciou sobre a matéria no julgamento do REsp 985.888-SP, Min. Luís 
Felipe Salomão, julgado em 16/2/2012:    
 

CIRURGIA ESTÉTICA. DANOS MORAIS.  
Nos procedimentos cirúrgicos estéticos, a responsabilidade do 
médico é subjetiva com presunção de culpa. Esse é o 
entendimento da Turma que, ao não conhecer do apelo especial, 
manteve a condenação do recorrente – médico – pelos danos 
morais causados ao paciente. Inicialmente, destacou-se a vasta 
jurisprudência desta Corte no sentido de que é de resultado a 
obrigação nas cirurgias estéticas, comprometendo-se o 
profissional com o efeito embelezador prometido. Em seguida, 
sustentou-se que, conquanto a obrigação seja de resultado, a 
responsabilidade do médico permanece subjetiva, com inversão do 
ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que os danos suportados 
pelo paciente advieram de fatores externos e alheios a sua 
atuação profissional. Vale dizer, a presunção de culpa do cirurgião 
por insucesso na cirurgia plástica pode ser afastada mediante 
prova contundente de ocorrência de fator imponderável, apto a 
eximi-lo do dever de indenizar. Considerou-se, ainda, que, 
apesar de não estarem expressamente previstos no CDC o 
caso fortuito e a força maior, eles podem ser invocados como 
causas excludentes de responsabilidade dos fornecedores de 
serviços. No caso, o tribunal a quo, amparado nos elementos 

                                                                                                                                               
subordinação hierárquica e com direitos e deveres estabelecidos pela legislação trabalhista. (J. E. Carreira 
Alvim, citado por James Oliveira in OLIVEIRA, James Eduardo. Código de Defesa do Consumidor 
Anotado e Comentado – Doutrina e Jurisprudência. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 151).  
444 Há exceções, como, por exemplo, os meteorologistas, cujas previsões não podem ser garantidas com 
absoluta certeza em virtude da imprevisibilidade intrínseca dos fenômenos atmosféricos.  
445 BONATTO, Cláudio e MORAES, Paulo Valério dal Pai. Questões controvertidas no Código de Defesa 
do Consumidor. 5 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, pág. 136. 
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fático-probatórios contidos nos autos, concluiu que o paciente 
não foi advertido dos riscos da cirurgia e também o médico não 
logrou êxito em provar a ocorrência do fortuito. Assim, rever os 
fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no 
reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante a 
incidência da Súm. n. 7/STJ. (grifamos). 
 

Em ambos os casos (responsabilidade civil objetiva ou subjetiva), não há prejuízo 
para o cliente/consumidor da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC446), 
cabendo a este efetuar a prova do efetivo dano ocorrido. Entretanto, a inversão do 
ônus da prova não é automática, devendo ser considerada pelo juiz em cada caso 
concreto. 
 
O profissional que anota uma ART e não acompanha pessoalmente a realização 
do serviço ou obra a que aquela se refere comete a infração prevista no artigo 6º, 
“c”, da Lei 5.194/66, bem como infração ao Código de Ética Profissional.  
 
Além disso, quando um profissional se declara responsável técnico pelo projeto ou 
pela obra, por meio da anotação da ART, está assumindo responsabilidade 
equivalente à contratual, pela qual se obriga a executar e/ou acompanhar 
rigorosamente a obra ou o serviço. Se permitir que um leigo tome as decisões 
mais importantes, ou que este se afaste das orientações técnicas que lhe tenham 
sido dadas, assume integralmente a responsabilidade perante o proprietário.   
 
O projetista, o construtor e o fiscal da obra, na condição de profissionais liberais 
respondem solidariamente pelos defeitos construtivos, cada qual na proporção da 
sua culpa.    
 
A responsabilidade do profissional pela construção é restrita às partes que 
correspondem ao período em que dirigiu tecnicamente a obra. Se o proprietário 
dispensa unilateralmente os serviços do profissional, ou este se exonera 
formalmente da responsabilidade perante aquele e também perante o Conselho 
Regional, não lhe podem ser atribuídos ônus por defeitos supervenientes nas 
partes da obra da qual não participou.    
 
A empresa construtora responde perante o proprietário da obra, seja particular ou 
público, pela solidez e segurança do empreendimento, mas com direito de 
denunciar a lide ao responsável técnico (engenheiro ou arquiteto). Não o fazendo 
e sendo condenada, pode usar do seu direito de regresso contra o responsável 
técnico que tenha dado causa ao problema, desde que prove sua culpa.  
 
Um profissional empregado de uma empresa, mesmo tendo anotado sua ART de 
cargo ou função, pode pactuar honorários específicos para assumir a 
responsabilidade técnica por determinada obra ou serviço, mediante anotação de 
ART específica, desde que o seu contrato de trabalho não tenha previsto essa 
obrigação (TRT12, RO 02500-2006-040-12-00-3, 1ª Turma, julg. 17.06.2008, rel. 
Juíza Águeda Maria Pereira).  
                                                
446 Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...] VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.  
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Os profissionais brasileiros, bem como os estrangeiros com registro nos Creas, 
podem anotar ART de obras ou serviços realizados no exterior, de conformidade 
com o disposto no art. 65 da Resolução 1.025/09 do Confea.   
 
No nosso entendimento essa é uma situação juridicamente questionável, já que os 
Creas não possuem jurisdição fora do País, não podendo exercer seu poder de 
polícia e de fiscalização nos empreendimentos realizados além-fronteiras. No caso 
de haver dúvidas sobre a existência ou não da obra ou serviço, não há como o 
Crea proceder à fiscalização do empreendimento feito no exterior para conferir sua 
real execução e a conseqüente participação do profissional interessado.    
 
Não há na lei 6.496/77 ou na Resolução 1.025 do Confea norma que limite a 
validade da ART. Esta permanecerá válida enquanto não for cancelada ou 
tornada nula pelo Crea após regular procedimento administrativo, ou ainda, 
enquanto o profissional for vivo. Os casos de cancelamento e de nulidade são 
expressamente tratados nos artigos 21 a 27 da referida resolução. 
 
De acordo com Luísa Hickel Gamba, a ART é uma certidão que "comprova o 
registro do ato que atribui a responsabilidade técnica e o nome do profissional 
responsável pela obra, produto, atividade ou exercício profissional da pessoa 
jurídica".447 Uma vez anotada regularmente perante o Crea, a ART nunca perde a 
validade, a não ser em casos especiais (ver abaixo). 
 
A qualquer tempo o profissional poderá requisitar ao Crea sua CAT - Certidão de 
Acervo Técnico com base em ART regularmente anotada e quitada, 
independentemente do prazo decorrido entre a anotação da ART e o pedido da 
CAT. Poderá também requerer ao Confea (ver nesse sentido disposição do art. 17 
da lei 5.958/73), por intermédio do Crea, o registro do direito autoral da obra 
intelectual representada pela ART.  
 
Não há confundir o prazo prescricional da responsabilidade civil com a 
responsabilidade técnica representada pela anotação da ART. É evidente que o 
proprietário da obra ou serviço representado pela ART deverá respeitar os prazos 
prescricionais do CC e do CDC para a responsabilização do profissional ou da 
empresa pela eventual má execução dos trabalhos.  
 
Neste sentido, é certo dizer que o direito de ação relativo à responsabilidade do 
profissional prescreve. Entretanto a ART, documento que anota a 
responsabilidade técnica do profissional, não tem prazo de validade para o efeito 
de atestar sua capacidade técnica relativamente à realização da obra ou serviço, 
ou para comprovar a celebração do contrato entre ele e seu cliente (art. 1º da lei 
6.496/77).  
 
Muitos confundem o período de execução da obra/serviço (que consta de um dos 
campos do formulário da ART) com a sua validade. O período de execução se 
refere tão somente ao lapso temporal da duração da obra ou serviço e tem por 

                                                
447 CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL - Doutrina e Jurisprudência. 2ª ed., São 
Paulo: RT, 2008, p. 167. 
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finalidade orientar a fiscalização do Crea e atestar o período em que o 
profissional desenvolveu suas atividades. Nada tem a ver com a validade da ART.  
 
Tanto a ART quanto a CAT só perderão a validade por anulação, após regular 
procedimento administrativo, ou pelo falecimento do profissional.  
 
O cancelamento de uma ART pode-se dar nos casos previstos nos artigos 21 a 24 
da Resolução 1.025, e sua anulação, nos casos previstos nos artigos 25 a 27 da 
mesma Resolução.    
 
O Crea pode anular uma ART após regular procedimento administrativo, caso sua 
fiscalização constate o exercício ilegal da profissão consistente no “[...] acúmulo 
de empregos e funções, denotando o “aluguel” do nome profissional, quando não 
há contrapartida de qualquer trabalho, assistência ou consultoria, por menor que 
seja”. (STJ, Resp 396.793/SC, Ministro Luiz Fux, 1ª T, DJ 23.09.2002). 
 
(3) Empreendimento é toda execução de obra ou prestação de serviço técnico, 
para os efeitos desta lei.  
 
(4) Quando for autônomo.  
 
(5) Quando for empresário, empregado ou servidor público. Conforme já 
expusemos no comentário (4) ao art. 82 da Lei 5.194/66, primeira parte desta 
obra, não existe previsão legal para os Creas recusarem anotação de ART quando 
o salário declarado pela empresa ou pelo profissional não estiver de conformidade 
com o disposto na Lei 4.950-A/66 e/ou no art. 82 da Lei 5.194/66448, apesar de 
entendimentos em sentido contrário449.   
 
O argumento geralmente empregado, de que o percebimento de salário inferior ao 
piso legal configura-se infração ao Código de Ética Profissional, dando aos 
Conselhos o direito de recusar a anotação de uma ART de cargo ou função, não 
nos parece muito sólido, pelos seguintes motivos: a) infrações ao Código de Ética 
Profissional ensejam somente dois tipos de penas: advertência reservada e 
censura pública (art. 72 da Lei 5.194/66); b) os Conselhos Regionais não possuem 
competência legal específica para fiscalizar o cumprimento da Lei 4.950-A; c) o 
descumprimento do art. 82 da Lei 5.194/66 não enseja qualquer tipo de 
penalidade ao profissional ou à empresa (art. 73 da Lei 5.194/66); e d) não existe 
relação jurídica necessária entre o percebimento de salário e a anotação de 
responsabilidade técnica (Lei 6.496/77), já que esta pode ser anotada pelo 
profissional independentemente do percebimento de qualquer tipo de 
remuneração.  
                                                
448 Neste sentido: TRF4, Ap. em MS 2007.70.01.004549-9/PR, Des. Marga Inge Barth Tessler, DJ 
24.03.2008; TRF4, Edcl. em Ap. 2008.72.00.008281-2/SC, 4ª Turma, julg. 11.03.2009, Rel. Valdemar 
Capeletti.   
449 “Não proibindo a Lei contratação por tempo superior ou inferior a seus horas diárias, não fere qualquer 
livre disposição das partes, havendo um nítido caráter de proteção da dignidade da profissão a partir da 
consagração de um salário-mínimo de categoria, passível de ser protegido pelo órgão de fiscalização 
profissional. Em outros termos, ainda que o profissional, por livre disposição, contrate em desconformidade 
com a Lei, é lícito ao Conselho, em nome da dignidade da profissão, e não do profissional isoladamente 
considerado, recusar o ART.” (Justiça Federal da 4ª Região, Seção Judiciária de Florianópolis, autos 
2009.72.00.003647-8/SC, juiz Cláudio Roberto da Silva, julg. 20.04.2010). 
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(6) A Resolução 1.025, de 2009, trata da anotação de ARTs. Questão recorrente 
que enfrentam os profissionais e os Creas diz respeito à anotação de uma ART 
referente a obra ou serviço que abranja mais de um estado da federação. Há que 
distinguir, inicialmente, duas situações: elaboração de trabalhos intelectuais 
(projetos, laudos, pareceres) e execução de obras e empreendimentos.  
 
Com relação aos trabalhos eminentemente intelectuais, a ART pode ser anotada 
em qualquer Crea onde o profissional possua registro ou visto e/ou no qual tenha 
desenvolvido sua atividade. Normalmente o profissional anota sua ART de projeto 
no Conselho Regional da jurisdição onde possui domicílio profissional ou 
residencial, não importando o local onde o referido projeto será efetivamente 
implantado. 
 
No que tange à execução de obras (trabalho físico), a anotação da ART deve 
obrigatoriamente se dar no Crea do local onde será executada a obra ou 
empreendimento, em respeito ao Princípio da Jurisdição (art. 33 da lei 
5.194/66).   
 
De acordo com a Resolução 1.025, no caso em que determinada obra se 
desenvolva simultaneamente em mais de um estado (p.ex., uma rodovia ou uma 
linha de transmissão de energia elétrica), a ART poderá ser anotada em qualquer 
dos Creas onde for realizada a atividade450. Em se tratando de prestação de 
serviços, a ART poderá ser anotada no Crea onde foi desenvolvida a atividade 
profissional. 
 
(7) A ART é anotada no Conselho Regional mediante o recolhimento de uma taxa, 
espécie do gênero tributo, sujeita, portanto, às condições impostas pelos arts.145 
e 150 da CF/88. Sua instituição por ato administrativo é ilegal. Somente lei em 
sentido formal é que pode definir seu fato gerador, os sujeitos ativos e passivos do 
tributo, os valores e as bases de cálculo. O art. 77 do CTN define o que seja 
taxa451.  
 
Quando da publicação da lei 6.496/77, vigia a Constituição Federal de 1967, com 
a redação dada pela EC n.º 01/69, que já dispunha em seu art. 18, § 1º: 
 

                                                
450 Art. 42. A ART relativa à execução de obras ou à prestação de serviços que abranjam circunscrições de 
diversos Creas deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as 
informações constantes do contrato firmado entre as partes, da seguinte forma: 
I – a ART referente à execução de obras ou à prestação serviços que abranjam mais de uma unidade da 
federação pode ser registrada em qualquer dos Creas onde for realizada a atividade; 
II – a ART referente à prestação de serviço cujo objeto encontra-se em outra unidade da federação pode ser 
registrada no Crea desta circunscrição ou no Crea onde for realizada a atividade profissional; ou 
III – a ART referente à execução de obras ou à prestação de serviços executados remotamente a partir de um 
centro de operações deve ser registrada no Crea em cuja circunscrição se localizar o centro de operações. 
 
451 Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito 
de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, 
efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição. Parágrafo único: A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que 
correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.     
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§ 1º: Lei Complementar estabelecerá normas gerais de direito 
tributário, disporá sobre os conflitos de competência nesta matéria 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
regulará as condições do poder de tributar. (grifamos) 

 
Portanto, já naquela ocasião, a norma que estabelecia competência ao Confea 
para fixar os valores das ART era inconstitucional, pois somente lei complementar 
poderia dispor sobre os tributos e as condições do poder de tributar. Também 
já vigia a Lei 5.172, de 25/10/66, mais conhecida como CTN - Código Tributário 
Nacional, que, apesar de ser lei ordinária, havia sido recepcionada pela 
Constituição de 1967 como lei complementar. E o art. 97 do CTN regula esta 
matéria da seguinte forma: 
 

Art. 97. Somente lei complementar pode estabelecer: 
 
[...] 
 
III – a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 
ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do art. 52, e do seu 
sujeito passivo; 
IV – a fixação de alíquota do tributo e de sua base de cálculo, 
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; (grifamos), 
(...) 

 
A norma do art. 2º, § 2º da lei 6.496/77 também não foi recepcionada pela CF/88, 
já que os art. 146, III, a e 150 assim dispõem: 
  

Art. 146. Cabe à lei complementar: 
 
[...] 
 
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em 
relação aos impostos discriminados nesta constituição, a dos 
respectivos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes; 
(...) 
 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
 
I – exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça. 
(grifamos) 

 
A Corte Especial do TRF4 acolheu, por unanimidade, a Argüição de 
Inconstitucionalidade n.º 2007.70.00.013915-1/PR suscitada pela 2ª Turma 
daquele Tribunal, julg. 24/09/2009, rel. Des. Federal Luciane Amaral Corrêa 
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Münch, declarando a inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, da lei 6.496/77, por 
afronta ao art. 150, I da CF/88452.  
 
Em 28 de outubro de 2011 foi sancionada pelo presidente da república a Lei 
12.514/11, que, além de outros assuntos, tratou das contribuições devidas aos 
conselhos profissionais em geral. O art. 11 fixou os valores das taxas das ARTs 
em R$ 150,00, e o parágrafo único estabeleceu como índice de atualização 
monetária o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE, ou índice 
oficial que venha a substituí-lo.  
 
A base de cálculo da taxa da ART deve ser um fato relacionado à atividade 
desenvolvida pelo Crea, ou seja, o exercício regular do seu poder (rectius: 
atividade) de polícia administrativa. Como se vê, não se pode fixar como base 
de cálculo para a taxa da ART parâmetros como a renda, o patrimônio, o capital, a 
produção ou a circulação de mercadorias453.  
 
A base de cálculo da taxa da ART pode estar ligada ao fato objetivo do 
contribuinte relacionado à atividade de fiscalização do Crea, como, por exemplo, a 
área de uma edificação ou de um projeto. Hugo de Brito Machado454, ao tratar da 
base de cálculo das taxas, assim leciona: 
 

As taxas geralmente são estabelecidas em quantias 
prefixadas. Não se há de falar, nestes casos, de base de cálculo 
nem de alíquota. Mas pode ocorrer que o legislador prefira indicar 
uma base de cálculo e uma alíquota. Pode ainda ocorrer que a 
determinação do valor da taxa seja feita em função de elementos 
como, por exemplo, a área do imóvel, como acontece com a taxa 
de licença para localização de estabelecimento comercial ou 
industrial. Nestes casos, é possível dizer-se que o cálculo é feito 
mediante a aplicação de alíquota específica. [...] Assim, portanto, o 
valor das taxas, seja fixado diretamente pela lei, seja 
estabelecido em função de algum critério naquela 
estabelecido, há de estar sempre relacionado com a atividade 
estatal específica que lhe constitui o fato gerador. Nada 
justifica uma taxa cuja arrecadação total em determinado período 
ultrapasse significativamente o custo da atividade estatal que lhe 
permite existir. (grifamos).    
 

O STF já decidiu que as taxas cobradas pelo exercício do poder de polícia devem 
estar vinculadas aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, 
apesar de a doutrina majoritária reconhecer que as taxas são normalmente fixadas 
em valores prefixados para todos os contribuintes. Exemplos desse entendimento 
do STF (grifamos): 
 
                                                
452 TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, § 2º, DA 
LEI N.º 6.496/77. ACOLHIMENTO. 1. Considerando que a Constituição Federal exige como requisito de 
validade e exigibilidade do tributo sua previsão em lei, a qual deve conter, expressamente, todos os elementos 
necessários a sua caracterização, não é cabível que um ou mais desses elementos sejam instituídos por norma 
de natureza infra legal, mesmo que haja lei autorizando. 2. Incidente de argüição de inconstitucionalidade do 
artigo 2º, § 2º, da lei N.º 6.496/77 acolhido.  
453 Ver a lição de José Afonso da Silva (obra citada, pág. 645) 
454 Obra citada, págs. 448 e 449 
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[...] E ainda, por não haver indicado as respectivas alíquotas ou o 
critério a ser utilizado para o cálculo do valor devido, tendo-se 
limitado a estipular, a forfait, valores uniformes por classe de 
contribuintes, com flagrante desobediência ao princípio da 
isonomia, consistente, no caso, na dispensa do mesmo 
tratamento tributário a contribuintes de expressão econômica 
extremamente variada. (ADI 2178/DF, rel. Ministro Ilmar Galvão, 
DJU 12.05.2000, Tribunal Pleno).  
 
[...] O critério adotado pelo legislador para a cobrança dessa taxa 
de polícia busca realizar o princípio constitucional da 
capacidade contributiva, também aplicável a essa modalidade de 
tributo, notadamente quando a taxa tem, como fato gerador, o 
exercício do poder de polícia. (AgRg no RE 216.259/CE, rel. 
Ministro Celso de Mello, DJU 19.05.2000, Segunda Turma).    

 
Ainda com relação à fixação do valor das taxas, o STF publicou a Súmula 
Vinculante N.º 29 com o seguinte teor: “É constitucional a adoção, no cálculo do 
valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de 
determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e a 
outra”.   
 
Competente para instituir a taxa da ART é a pessoa jurídica de direito público 
interno que também possua competência para realizar a atividade a que se vincule 
seu fato gerador. No caso é a União, que possui competência para organizar, 
manter e executar a inspeção do trabalho (CF/88, art. 21, XXIV).  
 
Os Conselhos Regionais não podem condicionar a anotação de ART ao prévio 
pagamento de débitos pendentes de quitação, por falta de previsão legal455. Os 
Conselhos devem perseguir a cobrança de seus créditos por meio de medidas 
administrativas e ações executivas fiscais, não pelo constrangimento ilegal dos 
profissionais. Nesse sentido: TRF4, REO 930417647-6/RS, 1ª Turma, DJ 
19.01.1994, rel. Ari Parglender.  
 
Outra questão que merece comentários é o repasse de parte da arrecadação das 
taxas de ART às entidades de classe que compõem os Conselhos Regionais.  
 
A destinação da arrecadação de taxas (tributos vinculados) cobradas dos 
contribuintes pelo efetivo exercício do poder de polícia, por ser atividade 
administrativa vinculada, só pode ser determinada por lei e utilizada na atividade 
estatal que originou a cobrança do tributo.  
 
O STF, em diversas oportunidades, já decidiu que é vedado repassar a pessoas 
jurídicas de direito privado o resultado de arrecadação de taxas públicas. Vejam-
se os acórdãos abaixo (grifos nossos): 
 

                                                
455 Cite-se o entendimento de Luísa Hickel Gamba (obra citada, pág. 131): “É a execução fiscal o meio 
adequado para a cobrança de anuidades e taxas não pagas nos prazos regulamentares, não se admitindo a 
vedação do exercício da profissão como meio coercitivo para a cobrança dos tributos, na linha dos enunciados 
das Súmulas 70 e 323 do Supremo Tribunal Federal”. 
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EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Efeito 
repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. 3. Custas 
judiciais. Destinação a entidades privadas. Inconstitucionalidade. O 
Supremo Tribunal Federal já manifestou, por diversas vezes, o 
entendimento de que é vedada a destinação dos valores 
recolhidos a título de custas e emolumentos a pessoas 
jurídicas de direito privado. 4. Ação julgada procedente. Tendo 
em vista razões de segurança jurídica e de excepcional interesse 
social, aplica-se o art. 27 da Lei n. 9.868/99, para atribuir à 
declaração de inconstitucionalidade efeitos a partir da Emenda 
Constitucional n.º 45, de 31.12.2004. (ADI 3.660-2/MS, relator 
Ministro Gilmar Mendes, DJ 09.05.2008). 
 
 
EMENTA: Constitucional. Tributário. Custas e Emolumentos. 
Natureza Jurídica. Taxa. Destinação de parte do produto de sua 
arrecadação a entidade de classe. Caixa de Assistência dos 
Advogados. Inconstitucionalidade. Lei 5.672, de 1992, do Estado 
da Paraíba. 
(...) 
III – Impossibilidade de destinação do produto da 
arrecadação, ou de parte deste, a instituições privadas, 
entidades de classe e Caixa de Assistência dos Advogados. 
Permiti-lo, importaria ofensa ao principio da igualdade. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 
1.145-6/PB, relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08.11.2002).  
 
 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Custas Judiciais e 
emolumentos extrajudiciais. Natureza Tributária (taxa). 
Destinação parcial dos recursos oriundos da arrecadação 
desses valores a instituições privadas. Inadmissibilidade. 
Vinculação desses mesmos recursos ao custeio de atividades 
diversas daquelas cujo exercício justificou a instituição das 
espécies tributárias em referencia. Descaracterização da função 
constitucional da taxa. Relevância jurídica do pedido. Medida 
Liminar deferida. (ADI 1.298-3/ES, relator Ministro Celso de Mello, 
DJ 30.05.1997). 

 
A 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Piauí, no processo 
2009.40.00.004394-1, sentença 28/2011-Tipo “A”, até este momento456 pendente 
julgamento de recurso de apelação, decidiu pela ilegalidade dos repasses das 
taxas das ARTs a entidades privadas.   
 
O repasse de uma porcentagem da arrecadação das taxas de ART, cuja natureza 
tributária é inquestionável, às entidades de classe carece de expressa previsão 
legal, apesar de ser justificável sob o ponto de vista da cooperação mútua.  
 
(8) Os Conselhos Profissionais não mais se submetem à fiscalização ou ao 
controle do Ministério do Trabalho e Emprego ou a de qualquer outro ministério. 

                                                
456 Abril/2016 
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Esta autonomia dos Conselhos em relação ao Poder Executivo foi garantida na 
ordem constitucional pós 1988. A lei federal 10.683, de 28 de maio de 2003, que 
estabelece a estrutura organizacional do Poder Executivo, não inclui os Conselhos 
Profissionais. O STF já se manifestou nesse sentido no RO em MS nº 20.976-
3/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, D.J. 16.02.90, assim como o TCU, Acórdão 
92/2001 – 2ª Câmara, processo 02875/2000-4, 06.03.2001, relator Min. Benjamin 
Zymler. 
_________________________________________________________________ 
 
Art. 3º. A falta da ART (1) sujeitará o profissional ou a empresa à multa (2) 
prevista na alínea “a” do art. 73 da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e 
demais cominações legais. (3) 
_________________________________________________________________ 
Comentário: 
 
(1) A ART deve ser anotada perante o Conselho Regional antes do início do 
empreendimento (Resolução 1.025, de 2009). Caso não o seja, sujeitará o 
profissional ou o leigo a procedimento administrativo específico para regularizar a 
falta, além da multa prevista na alínea “a” do art. 73 da Lei 5.194/66.     
 
Nem sempre, para um mesmo empreendimento ou serviço, haverá a possibilidade 
da anotação de uma ART singular, dada a multiplicidade de atividades envolvidas 
em diversas modalidades profissionais. Considere-se uma obra complexa como a 
de uma usina hidrelétrica. Diversas atividades de engenharia estão presentes, por 
exemplo, nas modalidades civil, elétrica, eletrônica, mecânica, agronômica. Para 
cada uma dessas atividades deve-se exigir a anotação de, no mínimo, uma ART, 
podendo ser necessário mais de uma ART por atividade em função das 
atribuições dos profissionais envolvidos. Portanto, a fiscalização do Conselho 
Regional deve exigir tantas anotações de ART quantas forem as atividades e/ou 
atribuições profissionais distintas envolvidas.  
 
(2) Na lavratura de notificações e autuações tem-se que levar em conta o exposto 
no item anterior, ou seja, a existência, na obra ou serviço, de atividades 
profissionais pertencentes a modalidades distintas. Deve-se lavrar uma 
notificação/autuação para cada atividade profissional não coberta por ART. Se o 
empreendedor regularizar uma das atividades, mas não fizer o mesmo com 
relação às demais, deve-se instaurar um processo administrativo para cada 
atividade não regularizada. Os processos tramitarão em separado (provavelmente 
em câmaras especializadas distintas) e cada um deles poderá gerar uma 
autuação por falta de ART. 
 
(3) A falsificação de ART pode ser caracterizada como crime de falsidade 
ideológica, de estelionato ou ambos, sujeitos a apuração e processamento perante 
a Justiça Federal (STJ, CC 43623/PR, 3ª Seção, DJ 11.10.2004, Min. Laurita Vaz).  
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ADENDO 3  
 

LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. 
 

Regula o exercício das profissões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras 
providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
 

TÍTULO I  
Do Exercício Profissional da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia  

 
CAPÍTULO I  

Das Atividades Profissionais  
 

SEÇÃO I  
Caracterização e Exercício das Profissões 

 
Art. 1º As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo são 
caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem na 
realização dos seguintes empreendimentos:  
 
a) aproveitamento e utilização de recursos naturais;  
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b) meios de locomoção e comunicações;  
c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus 
aspectos técnicos e artísticos;  
d) instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões 
terrestres;  
e) desenvolvimento industrial e agropecuário.  
 
Art. 2º O exercício, no País, da profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro 
agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é 
assegurado:  
 
a) aos que possuam devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola 
superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, 
existentes no País;  
b) aos que possuam devidamente revalidado e registrado no País diploma de 
faculdade ou escola estrangeira de ensino superior de engenharia, arquitetura ou 
agronomia, bem como os que tenham esse exercício amparado por convênios 
internacionais de intercâmbio;  
c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos Federal e Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, considerados a escassez de 
profissionais de determinada especialidade e o interesse nacional, tenham seus 
títulos registrados temporariamente.  
 
Parágrafo único. O exercício das atividades de engenheiro, arquiteto e engenheiro 
agrônomo é garantido, obedecidos os limites das respectivas licenças e excluídas 
as expedidas, a título precário, até a publicação desta Lei, aos que, nesta data, 
estejam registrados nos Conselhos Regionais.  

 
 

SEÇÃO II  
Do uso do título profissional  

 
Art. 3º São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos nesta Lei as 
denominações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, acrescidas 
obrigatoriamente, das características de sua formação básica.  
 
Parágrafo único. As qualificações de que trata este artigo poderão ser 
acompanhadas de designações outras referentes a cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e pós-graduação.  
 
Art. 4º As qualificações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo só 
podem ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica composta 
exclusivamente de profissionais que possuam tais títulos. 
 
Art. 5º Só poderá ter em sua denominação as palavras engenharia, arquitetura ou 
agronomia a firma comercial ou industrial cuja diretoria for composta, em sua 
maioria, de profissionais registrados nos Conselhos Regionais.  
 

SEÇÃO III  
Do exercício ilegal da profissão  
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Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro 
agrônomo:  
 
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou 
privado reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não possua 
registro nos Conselhos Regionais;  
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições 
discriminadas em seu registro;  
c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou 
empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos 
delas;  
d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade;  
e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, 
exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da arquitetura e 
da agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do Artigo 8º desta 
lei.  

SEÇÃO IV  
Atribuições profissionais e coordenação de suas atividades  

 
Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro agrônomo consistem em: 
a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, 
paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada;  
b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, 
estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da 
produção industrial e agropecuária;  
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e 
divulgação técnica;  
d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;  
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;  
f) direção de obras e serviços técnicos;  
g) execução de obras e serviços técnicos;  
h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.  
 
Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão 
exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de 
suas profissões.  
 
Art. 8º As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas “a” , “b” , “c” , “d” , “e” e 
“f” do artigo anterior são da competência de pessoas físicas, para tanto legalmente 
habilitadas. 
 
Parágrafo único. As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer 
as atividades discriminadas no artigo 7º, com exceção das contidas na alínea "a", 
com a participação efetiva e autoria declarada de profissional legalmente 
habilitado e registrado pelo Conselho Regional, assegurados os direitos que esta 
lei Ihe confere. 
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Art. 9º As atividades enunciadas nas alíneas “g” e “h” do Artigo 7º, observados os 
preceitos desta lei, poderão ser exercidas, indistintamente, por profissionais ou por 
pessoas jurídicas. 
 
Art. 10. Cabe às Congregações das escolas e faculdades de engenharia, 
arquitetura e agronomia indicar, ao Conselho Federal, em função dos títulos 
apreciados através da formação profissional, em termos genéricos, as 
características dos profissionais por ela diplomados. 
 
Art. 11. O Conselho Federal organizará e manterá atualizada a relação dos títulos 
concedidos pelas escolas e faculdades, bem como seus cursos e currículos, com 
a indicação das suas características. 
 
Art. 12. Na União, nos Estados e nos Municípios, nas entidades autárquicas, 
paraestatais e de economia mista, os cargos e funções que exijam conhecimentos 
de engenharia, arquitetura e agronomia, relacionados conforme o disposto na 
alínea "g" do artigo 27, somente poderão ser exercidos por profissionais 
habilitados de acordo com esta lei. 
 
Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e quaisquer outros trabalhos de 
engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente 
poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão 
valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com 
esta lei. 
 
Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e 
atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do 
nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção 
explícita do título do profissional que os subscrever e do número da carteira 
referida no art. 56. 
 
Art. 15. São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo da 
engenharia, arquitetura ou agronomia, inclusive a elaboração de projeto, direção 
ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou particular com 
pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a atividade nos 
termos desta lei. 
 
Art. 16. Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer 
natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao 
público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus 
aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução 
dos trabalhos. 

CAPÍTULO II  
Da responsabilidade e autoria  

 
Art. 17. Os direitos de autoria de um plano ou projeto de engenharia, arquitetura 
ou agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e 
outros interessados, são do profissional que os elaborar. 
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Parágrafo único. Cabem ao profissional que os tenha elaborado os prêmios ou 
distinções honoríficas concedidas a projetos, planos, obras ou serviços técnicos.  
 
Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo 
profissional que o tenha elaborado. 
 
Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano 
original a prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as 
alterações ou modificações deles poderão ser feitas por outro profissional 
habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado. 
 
Art. 19. Quando a concepção geral que caracteriza um plano ou, projeto for 
elaborada em conjunto por profissionais legalmente habilitados, todos serão 
considerados co-autores do projeto, com os direitos e deveres correspondentes. 
 
Art. 20. Os profissionais ou organizações de técnicos especializados que 
colaborarem numa parte do projeto deverão ser mencionados explicitamente como 
autores da parte que lhes tiver sido confiada, tornando-se mister que todos os 
documentos, como plantas, desenhos, cálculos, pareceres, relatórios, análises, 
normas, especificações e outros documentos relativos ao projeto, sejam por eles 
assinados. 
 
Parágrafo único. A responsabilidade técnica pela ampliação, prosseguimento ou 
conclusão de qualquer empreendimento de engenharia, arquitetura ou agronomia 
caberá ao profissional ou entidade registrada que aceitar esse encargo, sendo-lhe, 
também, atribuída a responsabilidade das obras, devendo o Conselho Federal 
dotar resolução quanto às responsabilidades das partes já executadas ou 
concluídas por outros profissionais. 
 
Art. 21. Sempre que o autor do projeto convocar, para o desempenho do seu 
encargo, o concurso de profissionais da organização de profissionais, 
especializados e legalmente habilitados, serão estes havidos como co-
responsáveis na parte que lhes diga respeito.  
 
Art. 22. Ao autor do projeto ou a seus prepostos é assegurado o direito de 
acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua realização de acordo 
com as condições, especificações e demais pormenores técnicos nele 
estabelecidos. 
 
Parágrafo único. Terão o direito assegurado neste artigo, ao autor do projeto, na 
parte que lhes diga respeito, os profissionais especializados que participarem, 
como co-responsáveis, na sua elaboração. 
 
Art. 23. Os Conselhos Regionais criarão registros de autoria de planos e projetos, 
para salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que o desejarem. 

 
TÍTULO II  

Da fiscalização do exercício das profissões  
 

CAPÍTULO I  
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Dos órgãos fiscalizadores  
 

Art. 24. A aplicação do que dispõe esta lei e a fiscalização do exercício das 
profissões nela referidas serão, para a necessária harmonia e unidade de ação, 
reguladas pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CONFEA).  
 
Art. 25. Mantidos os já existentes, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia promoverá a instalação, nos Estados, Distrito Federal e Territórios 
Federais, dos Conselhos Regionais necessários à execução desta lei, podendo, a 
ação de qualquer deles, estender-se a mais de um Estado.  
 
§ 1º A proposta de criação de novos Conselhos Regionais será feita pela maioria 
das entidades de classe e escolas ou faculdades com sede na nova Região, 
cabendo aos Conselhos atingidos pela iniciativa opinar e encaminhar a proposta à 
aprovação do Conselho Federal. 
 
§ 2º Cada unidade da Federação só poderá ficar na jurisdição de um Conselho 
Regional.  
 
§ 3º A sede dos Conselhos Regionais será no Distrito Federal, em capital de 
Estado ou de Território Federal. 

 
CAPÍTULO II  

Do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  
 

SEÇÃO I  
Da instituição do Conselho e suas atribuições  

 
Art. 26. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, (CONFEA), 
é a instância superior da fiscalização do exercício profissional da engenharia, da 
arquitetura e da agronomia. 
 
Art. 27. São atribuições do Conselho Federal:  
 
a) organizar o seu regimento interno e estabelecer normas gerais para os 
regimentos dos Conselhos Regionais;  
b) homologar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais;  
c) examinar e decidir em última instância os assuntos relativos no exercício das 
profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, podendo anular qualquer ato 
que não estiver de acordo com a presente lei;  
d) tomar conhecimento e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos 
Regionais;  
e) julgar em última instância os recursos sobre registros, decisões e penalidades 
impostas pelos Conselhos Regionais;  
f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução 
da presente lei, e, ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os casos omissos;  
g) relacionar os cargos e funções dos serviços estatais, paraestatais, autárquicos 
e de economia mista, para cujo exercício seja necessário o título de engenheiro, 
arquiteto ou engenheiro agrônomo;  
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h) incorporar ao seu balancete de receita e despesa os dos Conselhos 
Regionais;  
i) enviar aos Conselhos Regionais cópia do expediente encaminhado ao Tribunal 
de Contas, até 30 (trinta) dias após a remessa;  
j) publicar anualmente a relação de títulos, cursos e escolas de ensino superior, 
assim como, periodicamente, relação de profissionais habilitados;  
k) fixar, ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições para que as 
entidades de classe da região tenham nele direito a representação;  
l) promover, pelo menos uma vez por ano, as reuniões de representantes dos 
Conselhos Federal e Regionais previstas no Artigo 53 desta lei;  
m) examinar e aprovar a proporção das representações dos grupos profissionais 
nos Conselhos Regionais;  
n) julgar, em grau de recurso, as infrações do Código de Ética Profissional do 
engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, elaborado pelas entidades de 
classe;  
o) aprovar ou não as propostas de criação de novos Conselhos Regionais;  
p) fixar e alterar as anuidades, emolumentos e taxas a pagar pelos profissionais e 
pessoas jurídicas referidos no Artigo 63.  
q) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar bens 
imóveis.  
 
Parágrafo único. Nas questões relativas a atribuições profissionais, decisão do 
Conselho Federal só será tomada com mínimo de 12 (doze) votos favoráveis.  
 
Art. 28 - Constituem renda do Conselho Federal:  
 
I - quinze por cento do produto da arrecadação prevista nos itens I a V do art. 35;  
II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;  
III - subvenções;  
IV - outros rendimentos eventuais.  

 
SEÇÃO II  

Da composição e organização  
 

Art. 29. O Conselho Federal será constituído por 18 (dezoito) membros, 
brasileiros, diplomados em Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, habilitados de 
acordo com esta lei, obedecida a seguinte composição:  
 
a) 15 (quinze) representantes de grupos profissionais, sendo 9 (nove) engenheiros 
representantes de modalidades de engenharia estabelecida em termos genéricos 
pelo Conselho Federal, no mínimo de 3 (três) modalidades, de maneira a 
corresponderem às formações técnicas constantes dos registros nele existentes; 3 
(três) arquitetos e 3 (três) engenheiros-agrônomos;  
b) 1 (um) representante das escolas de engenharia, 1 (um) representante das 
escolas de arquitetura e 1 (um) representante das escolas de agronomia.  
 
§ 1º Cada membro do Conselho Federal terá 1 (um) suplente.  
 
§ 2º O presidente do Conselho Federal será eleito, por maioria absoluta, dentre os 
seus membros.  



 

 

 

232 

 
§ 3º A vaga do representante nomeado presidente do Conselho será preenchida 
por seu suplente.  
 
Art. 30. Os representantes dos grupos profissionais referidos na alínea “a” do 
Artigo 29 e seus suplentes serão eleitos pelas respectivas entidades de classe 
registradas nas regiões, em assembléias especialmente convocadas para este fim 
pelos Conselhos Regionais, cabendo a cada região indicar, em forma de rodízio, 
um membro do Conselho Federal.  
 
Parágrafo único. Os representantes das entidades de classe nas assembléias 
referidas neste artigo serão por elas eleitos, na forma dos respectivos estatutos.  
 
Art. 31. Os representantes das escolas ou faculdades e seus suplentes serão 
eleitos por maioria absoluta de votos em assembléia dos delegados de cada grupo 
profissional, designados pelas respectivas Congregações.  
 
Art. 32. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e do Presidente serão de 
3 (três) anos.  
 
Parágrafo único. O Conselho Federal se renovará anualmente pelo terço de seus 
membros.  

 
CAPÍTULO III  

Dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  
 

SEÇÃO I  
Da instituição dos Conselhos Regionais e suas atribuições  

 
Art. . 33. Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA) são órgãos de fiscalização do exercício das profissões de engenharia, 
arquitetura e agronomia, em suas regiões.  
 
Art. 34. São atribuições dos Conselhos Regionais: 
  
a) elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à homologação do 
Conselho Federal.  
b) criar as Câmaras Especializadas atendendo às condições de maior eficiência 
da fiscalização estabelecida na presente lei;  
c) examinar reclamações e representações acerca de registros;  
d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração da presente lei e 
do Código de Ética, enviados pelas Câmaras Especializadas;  
e) julgar em grau de recurso, os processos de imposição de penalidades e multas;  
f) organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões reguladas pela 
presente lei;  
g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas 
registrados;  
h) examinar os requerimentos e processos de registro em geral, expedindo as 
carteiras profissionais ou documentos de registro;  
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i) sugerir ao Conselho Federal medidas necessárias à regularidade dos serviços 
e à fiscalização do exercício das profissões reguladas nesta lei;  
j) agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou faculdades 
de engenharia, arquitetura e agronomia, nos assuntos relacionados com a 
presente lei;  
k) cumprir e fazer cumprir a presente lei, as resoluções baixadas pelo Conselho 
Federal, bem como expedir atos que para isso julguem necessários;  
l) criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior eficiência da 
fiscalização;  
m) deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativo e sobre os casos 
comuns a duas ou mais especializações profissionais;  
n) julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou competência, das 
Câmaras Especializadas referidas no artigo 45, quando não possuir o Conselho 
Regional número suficiente de profissionais do mesmo grupo para constituir a 
respectiva Câmara, como estabelece o artigo 48;  
o) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas 
jurídicas que, nos termos desta lei, se inscrevam para exercer atividades de 
engenharia, arquitetura ou agronomia, na Região;  
p) organizar e manter atualizado o registro das entidades de classe referidas no 
artigo 62 e das escolas e faculdades que, de acordo com esta lei, devam participar 
da eleição de representantes destinada a compor o Conselho Regional e o 
Conselho Federal;  
q) organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e planos a que se refere 
o artigo 23;  
r) registrar as tabelas básicas de honorários profissionais elaboradas pelos órgãos 
de classe;  
s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar bens 
imóveis.  
 
Art. 35 - Constituem renda dos Conselhos Regionais:  
 
I - anuidades cobradas de profissionais e pessoas jurídicas;  
II - taxas de expedição de carteiras profissionais e documentos diversos;  
III - emolumentos sobre registros, vistos e outros procedimentos;  
IV - quatro quintos da arrecadação da taxa instituída pela Lei n.º 6.496, de 7 de 
dezembro de 1977;  
V - multas aplicadas de conformidade com esta Lei e com a Lei n.º 6.496, de 7 de 
dezembro de 1977;  
VI - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;  
VII - subvenções;  
VIII - outros rendimentos eventuais.  
 
Art. 36 - Os Conselhos Regionais recolherão ao Conselho Federal, até o dia trinta 
do mês subseqüente ao da arrecadação, a quota de participação estabelecida no 
item I do art. 28.  
 
Parágrafo único - Os Conselhos Regionais poderão destinar parte de sua renda 
líquida, proveniente da arrecadação das multas, a medidas que objetivem o 
aperfeiçoamento técnico e cultural do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro 
agrônomo.  
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SEÇÃO II  

Da composição e organização  
 

Art. . 37. Os Conselhos Regionais serão constituídos de brasileiros diplomados em 
curso superior, legalmente habilitados de acordo com a presente lei, obedecida a 
seguinte composição:  
 
a) um presidente, eleito por maioria absoluta pelos membros do Conselho, com 
mandato de 3 (três) anos;  
b) um representante de cada escola ou faculdade de engenharia, arquitetura e 
agronomia com sede na Região;  
c) representantes diretos das entidades de classe de engenheiro, arquiteto e 
engenheiro agrônomo, registradas na Região de conformidade com o artigo 62.  
 
Parágrafo único. Cada membro do Conselho terá um suplente.  
 
Art. . 38. Os representantes das escolas e faculdades e seus respectivos 
suplentes serão indicados por suas congregações.  
 
Art. 39. Os representantes das entidades de classe e respectivos suplentes serão 
eleitos por aquelas entidades na forma de seus Estatutos.  
 
Art. . 40. O número de conselheiros representativos das entidades de classe será 
fixado nos respectivos Conselhos Regionais, assegurados o mínimo de um 
representante por entidade de classe e a proporcionalidade entre os 
representantes das diferentes categorias profissionais.  
 
Art. 41. A proporcionalidade dos representantes de cada categoria profissional 
será estabelecida em face dos números totais dos registros no Conselho Regional, 
de engenheiros das modalidades genéricas previstas na alínea “a” do artigo 29, de 
arquitetos e de engenheiros-agrônomos, que houver em cada região, cabendo a 
cada entidade de classe registrada no Conselho Regional um número de 
representantes proporcional à quantidade de seus associados, assegurando o 
mínimo de um representante por entidade.  
 
Parágrafo único. A proporcionalidade de que trata este artigo será submetida à 
prévia aprovação do Conselho Federal. 
 
Art. 42. Os Conselhos Regionais funcionarão em pleno e, para os assuntos 
específicos, organizados em Câmaras Especializadas correspondentes às 
seguintes categorias profissionais: engenharia nas modalidades correspondentes 
às formações técnicas referidas na alínea a do Artigo 29, arquitetura e agronomia. 
 
Art. 43. O mandato dos conselheiros regionais será de 3 (três) anos e se renovará, 
anualmente pelo terço de seus membros.  
 
Art. 44. Cada Conselho Regional terá inspetorias, para fins de fiscalização, nas 
cidades ou zonas onde se fizerem necessárias.  
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CAPÍTULO IV  
Das Câmaras Especializadas  

 
SEÇÃO I  

Da Instituição das Câmaras e suas atribuições 
 
Art. 45. As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais 
encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às 
respectivas especializações profissionais e infrações do Código de Ética.  
 
Art. 46. São atribuições das Câmaras Especializadas:  
 
a) julgar os casos de infração da presente lei, no âmbito de sua competência 
profissional específica;  
b) julgar as infrações do Código de Ética;  
c) aplicar as penalidades e multas previstas;  
d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das 
entidades de direito público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades 
na Região;  
e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações 
profissionais;  
f) opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou mais especializações 
profissionais, encaminhando-os ao Conselho Regional.  

 
SEÇÃO II  

Da Composição e organização  
 

Art. 47. As Câmaras Especializadas serão constituídas pelos conselheiros 
regionais.  
 
Parágrafo único. Em cada Câmara Especializada haverá um membro, eleito pelo 
Conselho Regional, representando as demais categorias profissionais.  
 
Art. 48. Será constituída Câmara Especializada desde que entre os conselheiros 
regionais haja um mínimo de 3 (três) do mesmo profissional.  

 
 

CAPÍTULO V  
Generalidades 

 
Art. 49. Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais, compete, além da 
direção do respectivo Conselho, sua representação em juízo.  
 
Art. 50. O conselheiro federal ou regional que durante 1 (um) ano faltar, sem 
licença prévia, a 6 (seis) sessões, consecutivas ou não, perderá automaticamente 
o mandato passando este a ser exercido, em caráter efetivo, pelo respectivo 
suplente.  
 
Art. 51. O mandato dos Presidentes e dos conselheiros será honorífico.  
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Art. 52. O exercício da função de membro dos Conselhos por espaço de tempo 
não inferior a dois terços do respectivo mandato será considerado serviço 
relevante prestado à Nação.  
 
§ 1º O Conselho Federal concederá aos que se acharem nas condições desse 
artigo o certificado de serviço relevante, independentemente de requerimento do 
interessado, dentro de 12 (doze) meses contados a partir da comunicação dos 
Conselhos.  
 
§ 2º Será considerado como serviço público efetivo, para efeito de aposentadoria 
e disponibilidade, o tempo de serviço como Presidente ou Conselheiro, vedada, 
porém, a contagem cumulativa com tempo exercido em cargo público.  
 
Artigo 53. Os representantes dos Conselhos Federal e Regionais reunir-se-ão pelo 
menos uma vez por ano para, conjuntamente, estudar e estabelecer providências 
que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da presente lei, devendo o Conselho 
Federal remeter aos Conselhos Regionais, com a devida antecedência, o temário 
respectivo.  
 
Art. 54 – Revogado 

 
TÍTULO III  

Do registro e fiscalização profissional  
 

CAPÍTULO I  
Do registro dos profissionais  

 
Art. 55. Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei só poderão 
exercer a profissão após o registro no Conselho Regional, sob cuja jurisdição se 
achar o local de sua atividade.  
 
Art. 56. Aos profissionais registrados de acordo com esta lei será fornecida 
carteira profissional, conforme modelo adotado pelo Conselho Federal, contendo o 
número do registro, a natureza do título, especializações e todos os elementos 
necessários à sua identificação.  
 
§ 1º A expedição da carteira a que se refere o presente artigo fica sujeita à taxa 
que for arbitrada pelo Conselho Federal.  
 
§ 2º A carteira profissional, para os efeitos desta lei, substituirá o diploma, valerá 
como documento de identidade e terá fé pública.  
 
§ 3º Para emissão da carteira profissional os Conselhos Regionais deverão exigir 
do interessado a prova de habilitação profissional e de identidade, bem como 
outros elementos julgados convenientes, de acordo com instruções baixadas pelo 
Conselho Federal.  
 
Art. 57. Os diplomados por escolas ou faculdades de engenharia, arquitetura ou 
agronomia, oficiais ou reconhecidas, cujos diplomas não tenham sido registrados, 
mas estejam em processamento na repartição federal competente, poderão 
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exercer as respectivas profissões mediante registro provisório no Conselho 
Regional.  
 
Art. 58. Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer Conselho 
Regional, exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu 
registro.  

 
CAPÍTULO II  

Do registro de firmas e entidades  
 

Art. 59. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e 
empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços 
relacionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades 
depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem 
como o dos profissionais do seu quadro técnico.  
 
§ 1º O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e 
empresas em geral só será concedido se sua denominação for realmente 
condizente com sua finalidade e qualificação de seus componentes.  
 
§ 2º As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que 
tenham atividade na engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem 
dos trabalhos de profissionais dessas categorias, são obrigadas, sem quaisquer 
ônus, a fornecer aos Conselhos Regionais todos os elementos necessários à 
verificação e fiscalização da presente lei.  
 
§ 3º O Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, os requisitos que as firmas 
ou demais organizações previstas neste artigo deverão preencher para o seu 
registro.  
 
Art. 60. Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada no 
artigo anterior tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da engenharia, 
arquitetura e agronomia, na forma estabelecida nesta lei, é obrigada a requerer o 
seu registro e a anotação dos profissionais, legalmente habilitados, delas 
encarregados.  
 
Art. 61. Quando os serviços forem executados em lugares distantes da sede da 
entidade, deverá esta manter, junto a cada um dos serviços, um profissional 
devidamente habilitado naquela jurisdição.  
 
Art. 62. Os membros dos Conselhos Regionais só poderão ser eleitos pelas 
entidades de classe que estiverem previamente registradas no Conselho em cuja 
jurisdição tenham sede.  
 
§ 1º Para obterem registro, as entidades referidas neste artigo deverão estar 
legalizadas, ter objetivo definido permanente, contar no mínimo trinta associados 
engenheiros, arquitetos ou engenheiros-agrônomos e satisfazer as exigências que 
forem estabelecidas pelo Conselho Regional.  
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§ 2º Quando a entidade reunir associados engenheiros, arquitetos e 
engenheiros-agrônomos, em conjunto, o limite mínimo referido no parágrafo 
anterior deverá ser de sessenta.  

 
CAPÍTULO III  

Das anuidades, emolumentos e taxas  
 

Art. 63. Os profissionais e pessoas jurídicas registrados de conformidade com o 
que preceitua a presente lei são obrigados ao pagamento de uma anuidade ao 
Conselho Regional, a cuja jurisdição pertencerem.  
 
§ 1º - A anuidade a que se refere este artigo será devida a partir de 1º de janeiro 
de cada ano.  
 
§ 2º - O pagamento da anuidade após 31 de março terá o acréscimo de vinte por 
cento, a título de mora, quando efetuado no mesmo exercício.  
 
§ 3º - A anuidade paga após o exercício respectivo terá o seu valor atualizado 
para o vigente à época do pagamento, acrescido de vinte por cento, a título de 
mora.  
 
Art. 64. Será automaticamente cancelado o registro do profissional ou da pessoa 
jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade, a que estiver sujeito, 
durante 2 (dois) anos consecutivos sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento 
da dívida. 
 
Parágrafo único. O profissional ou pessoa jurídica que tiver seu registro cancelado 
nos termos deste artigo, se desenvolver qualquer atividade regulada nesta lei, 
estará exercendo ilegalmente a profissão, podendo reabilitar-se mediante novo 
registro, satisfeitas, além das anuidades em débito, as multas que lhe tenham sido 
impostas e os demais emolumentos e taxas regulamentares. 
 
Art. 65. Toda vez que o profissional diplomado apresentar a um Conselho 
Regional sua carteira para o competente visto e registro, deverá fazer, prova de 
ter quitado sua anuidade na Região de origem ou naquela onde passar a residir. 
 
Art. 66. O pagamento da anuidade devida por profissional ou pessoa jurídica 
somente será aceito depois de verificada a ausência de quaisquer débitos 
concernentes a multas, emolumentos, taxas ou anuidades de exercícios 
anteriores. 
 
Art. 67. Embora legalmente registrado, só será considerado no legítimo exercício 
da profissão e atividades de que trata a presente lei o profissional ou pessoa 
jurídica que esteja em dia com o pagamento da respectiva anuidade. 
 
Art. 68. As autoridades administrativas e judiciárias, as repartições estatais, 
paraestatais, autárquicas ou de economia mista não receberão estudos, projetos, 
laudos, perícias, arbitramentos e quaisquer outros trabalhos, sem que os autores, 
profissionais ou pessoas jurídicas, façam prova de estar em dia com o pagamento 
da respectiva anuidade.  
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Art. 69. Só poderão ser admitidos nas concorrências públicas para obras ou 
serviços técnicos e para concursos de projetos, profissionais e pessoas jurídicas 
que apresentarem prova de quitação de débito ou visto do Conselho Regional da 
jurisdição onde a obra, o serviço técnico ou projeto deva ser executado. 
 
Art. 70. O Conselho Federal baixará resoluções estabelecendo o Regimento de 
Custas e, periodicamente, quando julgar oportuno, promoverá sua revisão. 

 
TÍTULO IV  

Das penalidades  
 

Art. 71. As penalidades aplicáveis por infração da presente lei são as seguintes, 
de acordo com a gravidade da falta:  
 
a) advertência reservada;  
b) censura pública;  
c) multa;  
d) suspensão temporária do exercício profissional;  
e) cancelamento definitivo do registro.  
 
Parágrafo único. As penalidades para cada grupo profissional serão impostas 
pelas respectivas Câmaras Especializadas ou, na falta destas, pelos Conselhos 
Regionais.  
 
Art. 72. As penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis 
aos profissionais que deixarem de cumprir disposições do Código de Ética, tendo 
em vista a gravidade da falta e os casos de reincidência, a critério das respectivas 
Câmaras Especializas.  
 
Art. 73 - As multas são estipuladas em função do maior valor de referência fixado 
pelo Poder Executivo e terão os seguintes valores, desprezadas as frações de um 
cruzeiro:  
 
a) de um a três décimos do valor de referência, aos infratores dos arts. 17 e 58 e 
das disposições para as quais não haja indicação expressa de penalidade;  
b) de três a seis décimos do valor de referência, às pessoas físicas, por infração 
da alínea b do art. 6º, dos arts. 13, 14 e 55 ou do parágrafo único do art. 64;  
c) de meio a um valor de referência, às pessoas jurídicas, por infração dos arts. 
13, 14, 59 e 60, e parágrafo único do art. 64;  
d) de meio a um valor de referência, às pessoas físicas, por infração das alíneas 
a, c e d do art. 6º;  
e) de meio a três valores de referência, às pessoas jurídicas, por infração do art. 
6º.  
 
Parágrafo único. As multas referidas neste artigo serão aplicadas em dobro nos 
casos de reincidência. 
 
Art. 74. Nos casos de nova reincidência das infrações previstas no artigo anterior, 
alíneas "c", "d" e “e" , será imposta, a critério das Câmaras Especializadas, 
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suspensão temporária do exercício profissional, por prazos variáveis de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos e, pelos Conselhos Regionais em pleno, de 2 (dois) a 5 
(cinco) anos. 
 
Art. 75. O cancelamento do registro será efetuado por má conduta pública e 
escândalos praticados pelo profissional ou sua condenação definitiva por crime 
considerado infamante.  
 
Art. 76. As pessoas não habilitadas que exercerem as profissões reguladas nesta 
lei, independentemente da multa estabelecida, estão sujeitas às penalidades 
previstas na Lei de Contravenções Penais. 
 
Art. 77. São competentes para lavrar autos de infração das disposições a que se 
refere a presente lei, os funcionários designados para esse fim pelos Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas respectivas Regiões.  
 
Art. 78. Das penalidades impostas pelas Câmaras especializadas, poderá o 
interessado, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
notificação, interpor recurso que terá efeito suspensivo, para o Conselho Regional 
e, no mesmo prazo, deste para o Conselho Federal. 
§ 1º Não se efetuando o pagamento das multas, amigavelmente, estas serão 
cobradas por via executiva.  
 
§ 2º Os autos de infração, depois de julgados definitivamente contra o infrator, 
constituem títulos de dívida líqüida e certa.  
 
Art. 79. O profissional punido por falta de registro não poderá obter a carteira 
profissional, sem antes efetuar o pagamento das multas em que houver incorrido.  

 
TÍTULO V  

Das disposições gerais  
 

Art. 80. O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e Agronomia constitui 
serviço público federal descentralizado sob forma autárquica, gozando os seus 
bens, rendas e serviços, bem como os dos Creas, que lhe são subordinados, de 
imunidade tributária (art. 20, inciso III, alínea "a" e seu § 1º, da Constituição do 
Brasil).  
 
Art. 81. Nenhum profissional poderá exercer funções eletivas em Conselhos por 
mais de dois períodos sucessivos.  
 
Art. 82. As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros-
agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora, não poderão ser inferiores a 6 
(seis) vezes o salário mínimo da respectiva região.  
 
Art. 83. Revogado pela Lei 8.666/93. 
 
Art. 84. O graduado por estabelecimento de ensino agrícola, ou industrial de grau 
médio, oficial ou reconhecido, cujo diploma ou certificado esteja registrado nas 
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repartições competentes, só poderá exercer suas funções ou atividades após 
registro nos Conselhos Regionais.  
 
Parágrafo único. As atribuições do graduado referido neste artigo serão 
regulamentadas pelo Conselho Federal, tendo em vista seus currículos e graus de 
escolaridade. 
 
Art. 85. As entidades que contratarem profissionais nos termos da alínea "c" do 
artigo 2º são obrigadas a manter, junto a eles, um assistente brasileiro do ramo 
profissional respectivo. 

 
TÍTULO VI  

Das disposições transitórias  
 

Art. 86. São assegurados aos atuais profissionais de engenharia, arquitetura e 
agronomia e aos que se encontrem matriculados nas escolas respectivas, na data 
da publicação desta lei, os direitos até então usufruídos e que venham de 
qualquer forma a ser atingidos por suas disposições. 
 
Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses, a contar da 
publicação desta lei, para os interessados promoverem a devida anotação nos 
registros dos Conselhos Regionais. 
 
Art. 87. Os membros atuais dos Conselhos Federal e Regionais completarão os 
mandatos para os quais foram eleitos.  
 
Parágrafo único. Os atuais presidentes dos Conselhos Federal e Regionais 
completarão seus mandatos, ficando o presidente do primeiro desses Conselhos 
com o caráter de membro do mesmo. 
 
Art. 88. O Conselho Federal baixará resoluções, dentro de 60 (sessenta) dias a 
partir da data da presente lei, destinadas a completar a composição dos 
Conselhos Federal e Regionais. 
 
Art. 89. Na constituição do primeiro Conselho Federal após a publicação desta lei 
serão escolhidos por meio de sorteio as Regiões e os grupos profissionais que as 
representarão. 
 
Art. 90. Os Conselhos Federal e Regionais, completados na forma desta lei, terão 
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a posse, para elaborar seus 
regimentos internos, vigorando, até a expiração deste prazo, os regulamentos e 
resoluções vigentes no que não colidam com os dispositivos da presente lei. 
 
Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 92. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, 24 de dezembro de 1966; 145º da Independência e 78º da República.  
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H. CASTELLO BRANCO  
L. G. do Nascimento e Silva  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 
 
Partes mantidas pelo Congresso Nacional, após veto presidencial, do projeto que 
se transformou na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o 
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá 
outras providências.  
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 
 
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL manteve e eu promulgo, nos termos 
da parte final do § 3º do artigo 62, da Constituição Federal os seguintes 
dispositivos da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966:  
 
"Art. 52......................................................... ......................................... 
............................................................ ..................................................... 
 
§ 2º Será considerado como serviço público efetivo, para efeito de aposentadoria 
e disponibilidade, o tempo de serviço como Presidente ou Conselheiro, vedada, 
porém, a contagem cumulativa com tempo exercido em cargo público.  
 
Art. 82. As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros-
agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora, não poderão ser inferiores a 6 
(seis) vezes o salário mínimo da respectiva região. 
 
Brasília, 20 de abril de 1967; 146º da Independência e 79º da República.  
 
A. COSTA E SILVA  
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ADENDO 4 

 
LEI 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977. 

 
Institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na 
prestação de serviços de engenharia, de arquitetura457 
e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, de 
uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação 
de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à 
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART). 
 
Art. 2º - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo 
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. 
 
§ 1º - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com 
Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(Confea). 
 
§ 2º - O CONFEA fixará os critérios e os valores das taxas da ART ad referendum 
do Ministro do Trabalho. 
 
Art. 3º - A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na 
alínea “a” do art. 73 da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais 
cominações legais. 
 
Art. 4º - O CONFEA fica autorizado a criar, nas condições estabelecidas nesta Lei, 
uma Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, sob sua fiscalização, registrados nos Creas. 
 
§ 1º - A Mútua, vinculada diretamente ao CONFEA, terá personalidade jurídica e 
patrimônio próprios, sede em Brasília e representações junto aos Creas.  
 
§ 2º - O Regimento da Mútua será submetido à aprovação do Ministro do 
Trabalho, pelo CONFEA.  
 

                                                
457 Os arquitetos estão submetidos à Lei 12.378/10, que criou os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo - 
CAUs e instituiu o RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, não mais se aplicando àqueles 
profissionais as disposições relativas à ART. Contudo, a Lei 12.378/10, no seu art. 63, permitiu que os 
arquitetos e urbanistas que por ocasião da publicação daquela lei se encontravam vinculados à MUTUA, 
pudessem se manter associados.  
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Art. 5º - A Mútua será administrada por uma Diretoria Executiva, composta de 5 
(cinco) membros, sendo 3 (três) indicados pelo CONFEA e 2 (dois) pelos Creas, 
na forma a ser fixada no Regimento.  
 
Art. 6º - O Regimento determinará as modalidades da indicação e as funções de 
cada membro da Diretoria Executiva, bem como o modo de substituição, em seus 
impedimentos e faltas, cabendo ao CONFEA a indicação do Diretor Presidente e, 
aos outros Diretores a escolha, entre si, dos ocupantes das demais funções.  
 
Art. 7º - Os mandatos da Diretoria Executiva terão duração de 3 (três) anos, sendo 
gratuito o exercício das funções correspondentes.  
 
Art. 8º - Os membros da Diretoria Executiva somente poderão ser destituídos por 
decisão do CONFEA, tomada em reunião secreta, especialmente convocada para 
esse fim, e por maioria de 2/3 (dois terços) dos membros do Plenário.  
 
Art. 9º - Os membros da Diretoria tomarão posse perante o CONFEA.  
 
Art. 10 - O patrimônio da Mútua será aplicado em títulos dos Governos Federal e 
Estaduais ou por eles garantidos, Carteiras de Poupança, garantidas pelo Banco 
Nacional da Habitação (BNH), Obrigações do Tesouro Nacional, imóveis e outras 
aplicações facultadas por lei, para órgãos da mesma natureza.  
 
Parágrafo único - Para aquisição e alienação de imóveis, haverá prévia 
autorização do Ministro do Trabalho. 
 
Art. 11 - Constituirão rendas da Mútua:  
 
I - 1/5 (um quinto) da taxa de ART;  
Il - uma contribuição dos associados, cobrada anual ou parceladamente e 
recolhida, simultaneamente, com a devida aos Creas;  
III - doações, legados e quaisquer valores adventícios, bem como outras fontes de 
renda eventualmente instituídas em lei;  
IV - outros rendimentos patrimoniais.  
 
§ 1º - A inscrição do profissional na Mútua dar-se-á com o pagamento da primeira 
contribuição, quando será preenchida pelo profissional sua ficha de Cadastro 
Geral, e atualizada nos pagamentos subseqüentes, nos moldes a serem 
estabelecidos por Resolução do CONFEA.  
 
§ 2º - A inscrição na Mútua é pessoal e independente de inscrição profissional e 
os benefícios só poderão ser pagos depois de decorrido 1 (um) ano do pagamento 
da primeira contribuição.  
 
Art. 12 - A Mútua, na forma do Regimento, e de acordo com suas disponibilidades, 
assegurará os seguintes benefícios e prestações:  
 
I - auxílios pecuniários, temporários e reembolsáveis, aos associados 
comprovadamente necessitados, por falta eventual de trabalho ou invalidez 
ocasional;  
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II - pecúlio aos cônjuges supérstites e filhos menores dos associados;  
III - bolsas de estudo aos filhos de associados carentes de recursos ou a 
candidatos a escolas de Engenharia, de Arquitetura ou de Agronomia, nas 
mesmas condições de carência;  
IV - assistência médica, hospitalar e dentária, aos associados e seus 
dependentes, sem caráter obrigatório, desde que reembolsável, ainda que 
parcialmente;  
V - facilidades na aquisição, por parte dos inscritos, de equipamentos e livros úteis 
ou necessários ao desempenho de suas atividades profissionais;  
VI - auxílio funeral.  
 
§ 1º - A Mútua poderá financiar, exclusivamente para seus associados, planos de 
férias no país e/ou de seguros de vida, acidentes ou outros, mediante contratação.  
 
§ 2º - Visando à satisfação do mercado de trabalho e à racionalização dos 
benefícios contidos no item I deste artigo, a Mútua poderá manter serviços de 
colocação de mão-de-obra de profissionais, seus associados.  
 
§ 3º - O valor pecuniário das prestações assistenciais variará até o limite máximo 
constante da tabela a ser aprovada pelo CONFEA, nunca superior à do Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS).  
 
§ 4º - O auxílio mensal será concedido, em dinheiro, por períodos não superiores 
a 12 (doze) meses, desde que comprovada a evidente necessidade para a 
sobrevivência do associado ou de sua família.  
 
§ 5º - As bolsas serão sempre reembolsáveis ao fim do curso, com juros e 
correção monetária, fixados pelo CONFEA.  
 
§ 6º - A ajuda farmacêutica, sempre reembolsável, ainda que parcialmente, poderá 
ser concedida, em caráter excepcional, desde que comprovada a impossibilidade 
momentânea de o associado arcar com o ônus decorrente.  
 
§ 7º - Os benefícios serão concedidos proporcionalmente às necessidades do 
assistido e, os pecúlios, em razão das contribuições do associado.  
 
§ 8º - A Mútua poderá estabelecer convênios com entidades previdenciárias, 
assistenciais, de seguros e outros facultados por lei, para atendimento do disposto 
neste artigo.  
 
Art. 13 - Ao CONFEA incumbirá, na forma do Regimento:  
 
I - a supervisão do funcionamento da Mútua;  
II - a fiscalização e aprovação do Balanço, Balancete, Orçamento e da prestação 
de contas da Diretoria Executiva da Mútua;  
Ill - a elaboração e aprovação do Regimento da Mútua;  
IV - a indicação de 3 (três) membros da Diretoria Executiva;  
V - a fixação da remuneração do pessoal empregado peIa Mútua;  
VI - a indicação do Diretor Presidente da Mútua;  
VII - a fixação, no Regimento, da contribuição prevista no item II do art. 11;  
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VIII - a solução dos casos omissos ou das divergências na aplicação desta Lei.  
 
Art. 14 - Aos Creas, e na forma do que for estabelecido no Regimento, incumbirá:  
I - recolher à Tesouraria da Mútua, mensalmente, a arrecadação da taxa e 
contribuição previstas nos itens I e II do art. 11 da presente Lei;  
Il - indicar os dois membros da Diretoria Executiva, na forma a ser fixada pelo 
Regimento.  
 
Art. 15 - Qualquer irregularidade na arrecadação, na concessão de benefícios ou 
no funcionamento da Mútua, ensejará a intervenção do CONFEA, para 
restabelecer a normalidade, ou do Ministro do Trabalho, quando se fizer 
necessária.  
 
Art. 16 - No caso de dissolução da Mútua, seus bens, valores e obrigações serão 
assimilados pelo CONFEA, ressalvados os direitos dos associados.  
 
Parágrafo único - O CONFEA e os Creas responderão, solidariamente, pelo déficit 
ou dívida da Mútua, na hipótese de sua insolvência.  
 
Art. 17 - De qualquer ato da Diretoria Executiva da Mútua caberá recurso, com 
efeito suspensivo, ao CONFEA. 
 
Art. 18 - De toda e qualquer decisão do CONFEA referente à organização, 
administração e fiscalização da Mútua caberá recurso, com efeito suspensivo, ao 
Ministro do Trabalho.  
 
Art. 19 - Os empregados do CONFEA, dos Creas e da própria Mútua poderão nela 
se inscrever, mediante condições estabelecidas no Regimento, para obtenção dos 
benefícios previstos nesta Lei. 
 
Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Brasília, em 7 de dezembro de 1977; 156º da Independência e 89º da República. 
 
ERNESTO GEISEL  
Arnaldo Prieto  
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ADENDO 5 – CAPITULAÇÕES DAS INFRAÇÕES ÀS LEIS 5.194/66 E 6.496/77 
CONFORME DECISÃO NORMATIVA DO CONFEA N.º 074, DE 2004. 

INFRAÇÃO PREVISÃO LEGAL          (LEI 
N.º 5.194, DE 1966) 

CAPITULAÇÃO – LEI N.º 5.194, DE 
1966, ART. 73, ALÍNEA 

Desrespeito ao direto de autoria Descumprimento ao disposto 
por meio do Art. 17 a 

Ausência de “visto” Descumprimento ao disposto 
por meio do art. 58 a 

O profissional que se incumbir de 
atividades estranhas às 
atribuições discriminadas em seu 
registro (exorbitância) 

Art. 6º, alínea “b” b 

Trabalhos técnicos feitos por 
profissionais não habilitados 

Descumprimento ao disposto 
por meio do art. 13 

b (pessoa física) 

c (pessoa jurídica) 

Ausência de título profissional e 
do número de registro nos 
trabalhos técnicos 

Descumprimento ao disposto 
por meio do art. 14 

b (pessoa física) 

c (pessoa jurídica) 

Profissional atuando sem o 
respectivo registro junto ao Crea 

Descumprimento ao disposto 
por meio do art. 55 b 

Pessoa física ou jurídica 
exercendo atividades 
profissionais, após ter seu 
registro cancelado por falta de 
pagamento de anuidade. 

Parágrafo único do art 64 
b (pessoa física) 

c (pessoa jurídica) 

Pessoa jurídica com objetivo 
social relacionado às atividades 
privativas de profissionais 
fiscalizados pelo Sistema 
Confea/Creas, exercendo tais 
atividades, sem o registro junto 
ao Regional. 

Descumprimento do disposto 
por meio do art. 59 c 

Pessoas jurídicas, sem o 
respectivo registro junto ao Crea, 
que possua seção que execute, 
para terceiros, atividades 
privativas de profissionais 
fiscalizados pelo Sistema 
Confea/Creas. 

Art. 60 c 

Pessoa jurídica sem objetivo 
social relacionado às atividades 
do Sistema, porém, executando 
tais atividades. 

Art. 6º, alínea “a” e 



 

 

 

248 

INFRAÇÃO PREVISÃO LEGAL          (LEI 
N.º 5.194, DE 1966) 

CAPITULAÇÃO – LEI N.º 5.194, DE 
1966, ART. 73, ALÍNEA 

Pessoa jurídica, com registro no 
CREA, mas sem o respectivo 
responsável técnico. 

Art. 6º, alínea “e” e 

O profissional que emprestar seu 
nome a pessoas físicas ou 
jurídicas, organizações ou 
empresas executoras de obras e 
serviços sem sua real 
participação nos trabalhos 
(acobertamento). 

Art. 6º, alínea “c” d 

O profissional que, mesmo com o 
registro suspenso, continue em 
atividade. 

Art 6º, alínea “d” d 

Pessoa física leiga exercendo 
atividades privativas de 
profissionais fiscalizados pelo 
Sistema CONFEA/CREAS 

Art. 6º, alínea “a” d 

Execução de obras/serviços sem 
a placa Art. 16 a 

Pessoa física ou jurídica com 
registro no Crea e com anuidade 
atrasada 

Art. 67 a 

INFRAÇÃO PREVISÃO LEGAL          (LEI 
Nº 6.496, DE 1977) 

CAPITULAÇÃO – LEI Nº 5.194, DE 
1966, ART. 73, ALÍNEA 

Ausência de Anotação de 
Responsabilidade Técnica, tanto 
por pessoas físicas quanto 
jurídicas (ART). 

1º a 
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ADENDO 6 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES FEDERAIS DE FISCALIZAÇÃO DO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL SOB A FORMA DE AUTARQUIAS CORPORATIVAS.  
 
Atividade Profissional  Norma de criação   Sigla 
 
Medicina    Decreto-lei 7.955/45   CFM 
Contabilidade    Decreto-lei 9.295/46   CFC 
Economia    Lei 1.411/51    COFECON 
Química    Lei 2.800/56    CFQ 
Farmácia    Lei 3.820/60    CFF 
Biblioteconomia   Lei 4.084/62    CFB 
Odontologia    Lei 4.324/64    CFO 
Administração   Lei 4.769/65    CFA 
Representantes Comerciais  Lei 4.886/65    CONFERE 
Engenharia e Agronomia  Lei 5.194/66    CONFEA 
Estatística    Decreto-lei 62.497/68  CONFE 
Medicina Veterinária   Lei 5.517/68    CFMV 
Relações Públicas   Decreto-lei 860/69   CONFERP 
Psicologia    Lei 5.766/71    CFP 
Enfermagem    Lei 5.905/73    COFEN 
Fisioterapia e Ter. Ocupacional Lei 6.316/75    COFFITO 
Corretores de Imóveis  Lei 6.530/78    COFECI 
Nutrição    Lei 6.583/78    CFN 
Biologia (*)    Lei 6.684/79    CFBio 
Biomedicina (*)   Lei 6.684/79    CFBM 
Fonoaudiologia   Lei 6.965/81    CFFa 
Radiologia    Lei 7.394/85    CONTER 
Museologia    Lei 7.287/84    COFEM 
Economistas Domésticos  Lei 8.042/90    CFED 
Serviço Social   Lei 8.662/93    CFESS 
Educação Física   Lei 9.696/98    CONFEF 
Arquitetura e Urbanismo (**) Lei 12.378/10    CAU/BR 
 
 
(*) Os Conselhos de Biologia e de Biomedicina foram desmembrados pela Lei 7.017/82. 
 
(**) Antes da Lei 12.378/10, os arquitetos faziam parte do Sistema Confea/Crea. 
 
A OAB – Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94) e a OMB - Ordem dos Músicos 
do Brasil (Lei 3.857/60) não são autarquias corporativas de fiscalização do exercício 
profissional nos moldes dos demais Conselhos, por decisões do STF – Supremo Tribunal 
Federal. Portanto, não se submetem aos controles do TCU – Tribunal de Contas da 
União.   
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ADENDO 7 – RESOLUÇÕES DO CONFEA EM VIGOR458 
 

Resolução Assunto 
  

0209 (1º/9/1972) Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas estrangeiras.  
 

0213 (10/11/1972) 
 
Caracteriza o preposto e dispõe sobre suas atividades.  

 
0218 (29/6/1973) 

 

 
Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais 
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.  

 
0221 (29/8/74) 

 
Dispõe sobre o acompanhamento pelo autor, ou pelos autores 
ou coautores, do projeto de execução da obra respectiva de 
Engenharia, Arquitetura ou Agronomia.  
 

0229 (25/6/1975)  
 
 

Dispõe sobre a regularização dos trabalhos de engenharia, 
arquitetura e agronomia iniciados ou concluídos sem a 
participação efetiva de responsável técnico.  

0235 (9/10/1975)  
 
 

Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de 
Produção.  

0241 (31/7/1976)  
 
 

Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de 
Materiais.  

0252 (17/12/1977)  
 
 

Cria a Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia.  

0256 (27/5/1978)  
 
 

Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro Agrícola. 

0266 (15/12/1979)  
 
 

Dispõe sobre a expedição de certidões às pessoas jurídicas 
pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia.  

 
0270 (19/6/1981)  

 
 

 
Dispõe sobre a inscrição da Dívida Ativa nos Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e revoga a 
Resolução n.º 200, do CONFEA, de 28 de maio de 1971.  

 
0278 (27/5/1983)  

(Revogada pela Res. 
1.057) 

 

 
Dispõe sobre o exercício profissional dos Técnicos Industriais e 
Técnicos Agrícolas de Nível Médio ou de 2º Grau e dá outras 
providências.  

 
0279 (15/6/1983)  

 

 
Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de Pesca. 

0282 (24/8/1983)  
 
 

Dispõe sobre o uso obrigatório do título profissional e número 
da Carteira do CREA nos documentos de caráter técnico e 
técnico-científico.  

 
0288 (7/12/1983)  

 
 

 
Designa o título e fixa as atribuições das novas habilitações em 
Engenharia de Produção e Engenharia Industrial.  
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0308 (21/3/1986)  
 
 

Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro Químico - 
Modalidade Têxtil.  

0310 (23/7/1986)  
 

Discrimina as atividades do Engenheiro Sanitarista. 

0334 (29/9/1989)  
 
 

Dispõe sobre as Rendas dos Conselhos Federal e Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e da Mútua de 
Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, e dá outras providências.  

 
0336 (27/10/1989)  

 
 

 
Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.  

0340 (8/12/1989)  
 
 

Oficializa o Brasão dos Conselhos Federal e Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.  

0342 (11/5/1990)  
 
 

Discrimina atividades relativas a empreendimentos 
agropecuários, florestais, agro-industriais e de armazenagem 
com ou sem utilização de Crédito Rural ou Incentivo Fiscal, que 
implicam a participação efetiva e autoria declarada de 
profissionais legalmente habilitados.  

 
0344 (27/7/1990)  

 
 

 
Define as categorias profissionais habilitadas a assumir a 
Responsabilidade Técnica na prescrição de produtos 
agrotóxicos, sua aplicação e atividades afins. 

 
0345 (27/7/1990)  

 
 

 
Dispõe quanto ao exercício por profissional de Nível Superior 
das atividades de Engenharia de Avaliações e Perícias de 
Engenharia.  

  
0359 (31/7/1991)  

 
 

Dispõe sobre o exercício profissional, o registro e as atividades 
do Engenheiro de Segurança do Trabalho e dá outras 
providências.  

 
0361 (10/12/1991)  

 
 

 
Dispõe sobre a conceituação de Projeto Básico em Consultoria 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.  

0377 (28/9/1993)  
 
 

Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
dos serviços de Aviação Agrícola e dá outras providências.  

0378 (9/11/1993)  
 
 

Dispõe sobre o ressarcimento de despesas de Conselheiros 
residentes nas cidades sede dos Conselhos, quando 
convocados para reuniões.  

 
0380 (17/12/1993)  

 
 

 
Discrimina as atribuições provisórias dos Engenheiros de 
Computação ou Engenheiros Eletricistas com ênfase em 
Computação e dá outras providências. 

 
0393 (17/3/1995)  

 
 

 
Regulamenta a aplicação das alíneas ”d” e “e” do Artigo 27 da 
Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966.  

0396 (22/6/1995)  
 
 

Cria o Programa de Parceria com Entidades Nacionais. 
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0397 (11/8/1995)  
 
 

Dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do Salário Mínimo 
Profissional.  

0399 (6/10/1995)  
 
 

Regulamenta a concessão da Medalha do Mérito e a inscrição 
no Livro do Mérito do Sistema CONFEA/Creas e dá outras 
providências.  

 
0407 (9/8/1996)  

 
 

 
Revoga a Resolução n.º 250/77, que regula o tipo e uso de 
placas de identificação de exercício profissional em obras, 
instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

  
0413 (27/6/1997)  

 
Dispõe sobre o visto em registro de pessoa jurídica. 

0415 (24/10/1997)  
 
 

Acrescenta parágrafo único ao Artigo 11 da Resolução n.º 
353/90 do CONFEA.  

0417 (27/3/1998)  
 
 

Dispõe sobre as empresas industriais enquadráveis nos Artigos 
59 e 60 da Lei n.º 5.194/66.  

0427 (5/3/1999)  
 
 

Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de 
Controle e Automação. 

0430 (13/8/1999)  
(Ver Res. 1025/09) 

 

Relaciona os cargos e funções dos serviços da Administração 
pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, cujo exercício é privativo de 
profissionais da Engenharia, da Arquitetura ou da Agronomia e 
dá outras providências.  

 
0437 (27/11/1999)  

 
 

 
Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
relativa às atividades dos Engenheiros e Arquitetos, 
especialistas em Engenharia de Segurança do Trabalho e dá 
outras providências.  

 
0441 (16/12/1999) 

 

 
Dispõe sobre a concessão do Diploma do Mérito da 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e a inscrição no Livro do 
Mérito pelos Conselhos Regionais. 

 
0444 (14/4/2000)  
(Ver Res. 1025/09) 

 

 
Dispõe sobre os procedimentos relativos ao consórcio de 
empresas, participação de empresas estrangeiras em licitações 
e acervo técnico de obras e serviços realizados no exterior.  

 
0445 (25/5/2000) 
(Ver Res. 1039/12) 

 
Aprova o regulamento eleitoral para eleição dos membros da 
Diretoria Executiva da MÚTUA.  

 
0447 (22/9/2000)  

 
 

 
Dispõe sobre o registro profissional do engenheiro ambiental e 
discrimina suas atividades profissionais.  

0448 (22/9/2000)  
(revogada pela 1.046) 

 

Dispõe sobre o registro dos cursos seqüenciais de formação 
específica e de seus egressos nos Creas e dá outras 
providências. 

 
0458 (27/4/2001)  

 
 

 
Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional referente 
à inspeção técnica de veículos, automotores e rebocados, e 
das condições de emissão de gases poluentes e de ruído por 
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eles produzidos.  
 

0473 (26/11/2002)  
 
 

 
Institui Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea 
e dá outras providências.  

0479 (29/8/2003)  
 
 

Dispõe sobre o parcelamento de dívidas de pessoas físicas e 
jurídicas com os Creas e dá outras providências.  

0492 (30/6/2006) 
 

Dispõe sobre o registro profissional do engenheiro hídrico e 
discrimina suas atividades profissionais. 

 
0493 (30/6/2006) 

 

 
Dispõe sobre o registro profissional do engenheiro de 
aqüicultura e discrimina suas atividades profissionais.  

 
0504 (14/12/2007) 

 

 
Altera a redação dos artigos 3º e 13 da Resolução n.º 494, de 
26 de julho de 2006. 

 
0509 (26/9/2008) 

 

 
Dispõe sobre as atividades profissionais do Engenheiro de 
Exploração e Produção de Petróleo.  

 
1.002 (26/11/2002)  

 
 
 
 

 
Adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da 
Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da 
Meteorologia e dá outras providências.  

1.003 (13/12/2002)  
(Ver Res. 520/10 e 

1039/12) 
 

Aprova a Norma Geral para Elaboração de Regimento de 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA e dá outras providências.  

1.004 (27/6/2003)  
 
 

Aprova o Regulamento para a Condução do Processo Ético 
Disciplinar.  

1.007 (5/12/2003) 
(Ver Res. 1016/06) 

Dispõe sobre o registro de profissionais, aprova os modelos e 
os critérios para expedição de Carteira de Identidade 
Profissional e dá outras providências. 
  
 

1.008 (9/12/2004)  
 
 

Dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e 
julgamento dos processos de infração e aplicação de 
penalidades. 

 
1.009 (17/6/2005)  

 
 

 
Dispõe sobre os critérios e os procedimentos para autorização 
de viagem ao exterior, em cumprimento de missão delegada 
pelo CREA ou pelo Confea.  

 
1.010 (22/8/2005)  

(Ver Res. 1072/2015) 
 

 
Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos 
profissionais, atividades, competências e caracterização do 
âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema 
Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício 
profissional. 

 
1.011 (24/8/2005)  

 
 

 
Fixa os critérios para credenciamento das entidades nacionais 
no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
– Confea e dá outras providências. 
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1.012 (10/12/2005)  
 
 

Regulamenta as reuniões de representantes dos Conselhos 
Federal e Regionais e aprova os regimentos do Colégio de 
Presidentes do Sistema Confea/Crea e das coordenadorias de 
câmaras especializadas dos Creas. 

 
1.013 (10/12/2005)  

 
 

 
Aprova as Normas para a Organização e o Funcionamento da 
Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia 
– SOEAA e do Congresso Nacional de Profissionais – CNP. 

 
1.015 (30/6/2006) 
(Ver Res. 520/10 e 

1039/12) 
 
 

 
Aprova o Regimento do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – Confea. 

1.016 (25/8/2006) 
 

Altera a redação dos arts. 11, 15 e 19 da Resolução n.º 1.007, 
de 5 de dezembro de 2003, do art. 16 da Resolução n.º 1.010, 
de 22 de agosto de 2005, inclui o anexo III na Resolução n.º 
1.010, de 2005, e dá outras providências. 

 
1.018 (8/12/2006) 

(Ver DN 91/2012 e PLs 
1445/11 e 562/12) 

 
Dispõe sobre os procedimentos para registro das instituições 
de ensino superior e das entidades de classe de profissionais 
de nível superior ou de profissionais técnicos de nível médio 
nos Creas e dá outras providências. 

 
1.019 (8/12/2006)  

 

 
Revogada pela Resolução 1.071, de 2015. 

 
1.020 (8/12/2006)  
(Ver Res. 1039/12) 

 

 
Aprova o Estatuto da Mútua 

1.021 (22/6/2007) 
(Ver Res. 1039/12) 

Aprova os regulamentos eleitorais para as eleições de 
presidentes do Confea, dos Creas e de conselheiros federais. 

 
1.022 (14/12/2007) 
(Ver Res. 1039/12) 

 
Aprova o regulamento eleitoral para eleição dos membros da 
Diretoria da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. 

 
1.024 (21/8/2009) 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem 
de obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, 
Geografia, Geologia, Meteorologia e demais profissões 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea. 

 
1.025 (30/10/2009) 
(Ver Res. 1033/11 e 

1042/12) 

 
Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o 
Acervo Técnico Profissional e dá outras providências 
 

 
1.026 (18/12/2009) 

 
 
 

519 (13/10/2010) 
 
 

520 (26/11/2010) 

 
Dispõe sobre as rendas dos Conselhos Federal e Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, da Mútua de Assistência 
dos Profissionais, e dá outras providências.  
 
Dispõe sobre a validade da carteira de identidade profissional e 
dá outras providências. 
 
Altera a redação do caput e do § 1º do art. 173 da Resolução 
nº 1.015, de 30 de junho de 2006, que aprova o Regimento do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
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Confea e a redação do caput e do § 1º do art. 179 do Anexo A 
da Resolução nº 1.003, de 13 de dezembro de 2002, que 
aprova a Norma Geral para Elaboração de Regimento de 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
Crea e dá outras providências. 

 
1.028 (13/10/2010) 

 
Aprova o Regimento da Mutua 

 
1.029 (17/12/2010) 

 
Estabelece normas para o registro de obras intelectuais no 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

 
1.030 (17/12/2010) 
(Ver Res. 1031/11) 

 
Institui o Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Sistema Confea/Crea e Mútua - Prodesu, e dá outras 
providências.  

 
1.031 (30/3/2011) 

 
Dispõe sobre o aporte financeiro do Confea em Programas de 
recuperação de gestão dos Creas e dá outras providências. 

 
1.032 (30/3/2011) 
(Ver Res.1038/12)  

 
Dispõe sobre a celebração de convênios entre os Creas e as 
entidades de classe e as instituições de ensino e dá outras 
providências.  

  
1.034 (26/9/2011) 

 
 
 

524 (03/10/2011) 
 
 
 
 
 

528 (28/11/2011) 
 
 

529 (28/11/2011) 
 
 

530 (28/11/2011) 

Dispõe sobre o processo legislativo e os procedimentos para 
elaboração, aprovação e homologação de atos administrativos 
normativos de competência do Sistema Confea/Crea. 
 
Fixa os valores de serviços e multas a serem pagos pelas 
pessoas físicas e jurídicas ao Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Confea e aos 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
– Creas, e dá outras providências. 
 
Fixa os valores das anuidades de pessoas físicas inscritas no 
Sistema Confea/Crea e dá outras providências.  
 
Fixa os valores das anuidades de pessoas jurídicas inscritas no 
Sistema Confea/Crea e dá outras providências. 
 
Revogada pela Resolução 1.067, de 2015. 

  
1.036 (21/12/2011) Aprova o Plano de Contas Unificado do Sistema Confea/Crea. 

 
1.037 (21/12/2011) Institui normas para elaboração de propostas e reformulações 

orçamentárias para o Sistema Confea/Crea e Mútua, e dá 
outras providências. 
 

1.038 (14/2/2012) Altera a Resolução 1.032, de 5 de setembro de 2011 e dá 
outras providências.  

 
1.039 (14/2/2012) 

(Ver Res. 1041/12) 
 
 

1.040 (25/5/2012) 

 
Regulamenta a sucessividade de mandato para funções 
eletivas no Sistema Confea/Crea e Mutua e dá outras 
providências.  
 
Suspende a aplicabilidade da Resolução nº 1.010, de 2005.  
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1.041 (25/5/2012) 

 
1.042 (29/6/2012) 

 
1.043 (28/9/2012) 

 
 

1.044 (25/3/2013) 
 
 
 
 

1.045 (25/3/2013) 
 
 
 

1.046 (28/5/2013) 
 
 
 

1.047 (28/5/2013) 
 
 
 
 

1.048 (15/8/2013) 
 
 
 
 

1.049 (27/9/2013) 
 
 
 

1.050 (13/12/2013) 
 
 
 

1.051 (23/12/2013) 
 

1.052 (11/3/2014) 
 
 
 

1.053 (11/3/2014) 
 
 
 
 

 
Retifica a Resolução nº 1.039, de 2012. 
 
Altera o art. 79 da Resolução nº 1.025, de 2009. 
 
Altera a Tabela de Valores das ARTs, taxas de serviços, 
multas e anuidades. 
 
Altera o art. 79 da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 
2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade 
Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras 
providências.  
 
Altera o art. 4º da Resolução nº 399, de 6 de outubro de 1995, 
que regulamenta a concessão da "Medalha do Mérito" e a 
inscrição no "Livro do Mérito" do Sistema Confea/Crea.  
 
Revoga a Resolução nº 448, de 22 de setembro de 2000, que 
dispõe sobre o registro dos cursos sequenciais de formação 
específica e de seus egressos no Crea.  
 
Altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que 
dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e 
julgamento dos processos de infração e aplicação de 
penalidades.  
 
Consolida as áreas de atuação, as atribuições e as atividades 
profissionais relacionadas nas leis, nos decretos-lei e nos 
decretos que regulamentam as profissões de nível superior 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.  
 
Altera as tabelas de valores referentes ao registro de Anotação 
de Responsabilidade Técnica, serviços, multas e anuidades de 
pessoas físicas e jurídicas.  
 
Dispõe sobre a regularização de obras e serviços de 
Engenharia e Agronomia concluídos sem a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART e dá outras providências.  
 
Suspende a aplicabilidade da Resolução nº 1.010, de 2005. 
 
Regulamenta a concessão de recursos para medidas que 
objetivem o aperfeiçoamento técnico/científico/de inovação e 
cultural pelo Sistema Confea/Crea e dá outras providências.  
 
Regulamenta a concessão de recursos para as entidades de 
classe que objetivem apoiar ações de fiscalização e 
valorização profissional e dá outras providências.  
 
 

1.054 (14/3/2014) 
 
 
 

Altera a Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010, que 
institui o Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Sistema Confea/Crea e Mútua – Prodesu. 
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1.055 (27/3/2014) 
 

1.056 (30/7/2014) 
 
 

1.057 (31/7/2014) 
 
 

1.058 (26/9/2014) 
 
 

1.059 (28.10.14) 
 
 
 
 

1.060 (02/12/2014) 
 
 
 

1.061 (15/12/2014) 
 
 

1.062 (29/12/2014) 
 
 
 
 
 
 

1.063 (16/3/2015) 
 
 
 
 
 

1.064 (26/6/2015) 
 
 
 
 

1.065 (25/9/2015)  
 
 
 
 
 
 
 
 

1066 (19/05/2015) 
 
 
 

Altera a Resolução 1.026 
 
Aprova o regimento do Colégio de Entidades Nacionais do 
Confea. 
 
Revoga a Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979, a 
Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983 e o art. 24 da Altera  
 
Revogada pela Resolução 1.066, de 2015. 
 
 
Aprova os modelos de Carteira de Identidade Profissional, de 
Carteira de Identidade Provisória e de Carteira de Identidade 
Temporária, e revoga os Anexos II e III da Resolução nº 1.007, 
de 5 de dezembro de 2003. Alterada pela Resolução 1.068/15. 
 
Altera a Resolução n° 1.015, de 30 de junho de 2006, que 
aprova o Regimento do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia - Confea. 
 
Revogada pela Resolução 1.066, de 2015.  
 
 
Suspende a aplicabilidade da Resolução nº 1.010, de 22 de 
agosto de 2005, que dispõe sobre a regulamentação da 
atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e 
caracterização do âmbito de atuação dos profissionais 
inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização 
do exercício profissional. 
 
Altera a Resolução nº 1.059, de 28 de outubro de 2014, que 
aprova os modelos de Carteira de Identidade Profissional, de 
Carteira de Identidade Provisória e de Carteira de Identidade 
Temporária, e revoga os Anexos II e III da Resolução nº 1.007, 
de 5 de dezembro de 2003. 
 
Revoga o § 1º do art. 11 do Anexo I da Resolução nº 1.030, de 
17 de dezembro de 2010, que institui o Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e 
Mútua – Prodesu, e dá outras providências.  

 
Suspende a aplicabilidade das Resoluções nº 1.052 e nº 1.053, 
de 11 de março de 2014, que dispõem sobre concessão de 
recursos para medidas que objetivem o aperfeiçoamento 
técnico/científico/de inovação e cultural pelo Sistema 
Confea/Crea e sobre a concessão de recursos para as 
entidades de classe que objetivem apoiar ações de fiscalização 
e valorização profissional, respectivamente. 

 
 
Fixa os critérios para cobrança das anuidades, serviços e 
multas a serem pagos pelas pessoas físicas e jurídicas 
registradas no Sistema Confea/Crea, e dá outras providências. 
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1067 (25/09/2015) 
 
 

1068 (25/09/2015) 
 
 
 
 
 
 

1069 (15/12/2015) 
 
 
 
 
 
 
 

1070 (15/12/2015) 
 
 
 

1071 (15/12/2015) 
 
 
 

1072 (18/12/2015) 
 
 
 
 
 
 

1073 (19/4/2016) 
 
 
 
 
 
 

1074 (24/5/2016) 
 
 
 

1075 (14/6/2016) 
 
 
 
 

Fixa os critérios para cobrança de registro da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART e dá outras providências. 
 
Altera a Resolução n° 1.059, de 28 de outubro de 2014, que 
aprova os modelos de Carteira de Identidade Profissional, de 
Carteira de Identidade Provisória e de Carteira de Identidade 
Temporária, e revoga os Anexos II e III da Resolução n° 1.007, 
de 5 de dezembro de 2003, e revoga a Resolução n° 1.063, de 
16 de março de 2015. 
 
Suspende a aplicabilidade das Resoluções nº 1.052 e nº 1.053, 
de 11 de março de 2014, que dispõem sobre concessão de 
recursos para medidas que objetivem o aperfeiçoamento 
técnico/científico/de inovação e cultural pelo Sistema 
Confea/Crea e sobre a concessão de recursos para as 
entidades de classe que objetivem apoiar ações de fiscalização 
e valorização profissional, respectivamente. 
 
Dispõe sobre os procedimentos para registro e revisão de 
registro das instituições de ensino e das entidades de classe 
de profissionais nos Creas e dá outras providências. 
 
Dispõe sobre a composição dos plenários e a instituição de 
câmaras especializadas dos Conselhos Regionais de 
Engenharia e Agronomia – Creas e dá outras providências. 
 
Suspende a aplicabilidade da Resolução nº 1.010, de 22 de 
agosto de 2005, que dispõe sobre a regulamentação da 
atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e 
caracterização do âmbito de atuação dos profissionais 
inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização 
do exercício profissional. 
 
Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências 
e campos de atuação profissionais aos profissionais 
registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização 
do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da 
Agronomia. 

 
 
Aprova a norma geral para elaboração de regimentos dos 
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, e dá outras 
providências.  
 
Dispõe sobre a realização de parcerias com as entidades de 
classe.   
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ÍNDICE ALFABÉTICO - REMISSIVO DA LEI 5.194/66 

 
 
A 

   

    
Acobertamento Art.6º   
Administração Pública Art.6º   
Advertência reservada Art.71 Art.72  
Agentes Públicos Art.49   
Alterações do projeto Art.18   
Aluguel de nome Art.6º   
Análise curricular Art.84   
Anuidade – natureza tributária 
Anuidade – fato gerador 

Art.27 Art.35 
Art. 63 

 
 

Anuidades de PF e PJ – pagamento Art.63   
Anuidade profissional – exigência da quitação Art.68   
Aperfeiçoamento técnico e cultural  Art.36   
Aposentadoria Art.52   
Aposentadoria – servidor público Art.52   
Árbitros/Arbitragem Art.13 Art. 14  
Assistente brasileiro Art.85   
Associados – demissão e exclusão Art.39   
Atestados – definição, emissão e cessão Art.14  Art.59  
Atividade básica Art.6º   
Atividades profissionais Art. 1º   
Atividade delegada Art.26   
Atividades Art.7º   
Atividades de ensino/docência Art.7º   
Atos Colegiados Art.24   
Atos judiciais e administrativos Art.14   
Atribuições – definição Art.34   
Atribuições do Confea Art.27   
Atribuições profissionais e quórum de votação 
Auditoria do Confea nos Creas 

Art.7º 
Art.27 

Art.27 
 

 
 

Autarquia Art.80   
Autoria - Direitos  Art.16 Art.17  
Autoridade Art.13   
Autoridade Administrativa e judiciária - recebimento de projetos Art.13 Art.68  
Autoridade pública Art.68   
Autos de infração - competência para lavratura Art.77   
Avocação de competência Art.46   

    
C    

    
Cadastro de entidades públicas e consórcio Art.59   
Cadastro de seções Art.60   
Câmaras Especializadas Art.45   
Câmaras Especializadas - atribuições Art.46   
Câmaras Especializadas - constituição Art.47 Art.48  
Câmaras Especializadas - representante do Plenário Art.47   
Cancelamento de registro Art.64 Art.71  
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Cancelamento do registro - má conduta pública e escândalos Art.75   
Capacidade Art.2º   
Características da formação básica Art.3º   
Cargo Art.7º Art.12  
Cargos comissionados Art.12   
Carteira Profissional Art.34 Art.56 Art.79 
Censura pública Art.71 Art.72  
Certidão Art.35   
Certificado de Relevantes Serviços Prestados à Nação 
Cessão de atestados 

Art.52 
Art. 59 

  

Citação Art.78   
Coautores Art.16 Art.19  
Cobrança executiva Art.78   
Código de Ética Art.71   
Colégio de Presidentes Art.53   
Comissão de Ética Art.45   
Comissão de Renovação do Terço Art.40   
Comissões Art.7º   
Competência Art.34   
Composição do Plenário do Confea Art.29   
Concessões e permissões Art.52   
Concorrências públicas - admissão Art.69   
Confea - atribuições Art.26   
Confea – constituição Art.29   
Congregações das escolas e faculdades Art.10   
Conselheiros representativos das entidades de classe Art.37   
Conselhos Regionais Art.37   
Consórcios Art.59   
Contravenção Penal Art.76   
Contribuições de interesse das categorias profissionais Art.27   
Creas - atribuições Art.34   
Creas - constituição Art.25 Art.33 Art.37 
Creas - funcionamento em pleno Art.42   
Crime – ver contravenção penal 
Continuidade delitiva 

Art.76 
Art.73 

  

Constituir - definição Art.37   
Contagem comutativa e cumulativa  Art.52   
Contravenção penal por exercício ilegal Art.76   
Contribuições profissionais - natureza tributária Art.27   
Controle, relação de Art.26   
Corporativismo, excesso de Art.71   
Corresponsáveis Art.21   
Crimes infamantes Art.75   
Cursos de Especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação Art.3º   
Cursos e currículos – características Art.11   

    
D    

    
Delegação de competência Art.46   
Denominação Art.3º Art.59  
Devido Processo Legal Art.75   
Desconto na anuidade Art. 35   
Desvio de finalidade Art.33   
Dia do Engenheiro e do Arquiteto Art.25   
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Diploma  Art.2º Art.56  
Direção - definição Art.49   
Direito de petição Art.27   
Direitos autorais Art.17   Art. 23  
Diretoria - maioria de profissionais registrados Art.5º   
Disponibilidade Art.52   
Dívida Ativa Art.78   
Doações e legados Art.28 Art.35  
Docente - exercício profissional Art.7º   
Documento de Identidade – validade nacional Art.56   

    
E    

    
Elemento fantasia Art.59   
Emolumentos Art.35   
Empreendimentos Art.1º   
Emprego público Art.12   
Engenharia de Segurança do Trabalho Art.2º   
Ensino Art.7º   
Entidades de Classe – registro Art.62   
Entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista Art.7º   
Erro de proibição Art. 6º   
Entidades privadas  Art.7º   
Erro de Proibição Art. 6º   
Especialidades Art.1º   
Estrangeiros Contratados Art.2º   
Estudos, plantas, projetos e laudos Art.13   
Excesso de Poder Art.34   
Exercício ilegal - pessoa física e jurídica Art.6º Art.67  
Exorbitância de atribuições 
Extinção da multa – falecimento 

Art.6º 
Art.71 
 

  

    
F    

    
Falta de registro - punição Art.79   
Faltas dos conselheiros federais e regionais Art.50   
Firma – definição Art.59   
Firma individual - definição Art.4º   
Firma individual - registro Art.59   
Fiscalização Art.24   
Funções Art.7º Art.12  
Funções eletivas em conselhos - períodos consecutivos Art.81   

    
G    

    
Graus e títulos acadêmicos Art.3º   

    
H    

    
Hierarquia Art.26   
Honorários – fixação e cobrança Art.34   
Honorífico 
 

Art.51   
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I    

    
Imunidade tributária 
Infração continuada e infração permanente  

Art.80 
Art. 73 

  

Inspetorias Art.34 Art.44  
Instância superior de fiscalização Art.26   
Instâncias Recursais Art.27   
Interesse em recorrer Art.78   
Interesse Humano e Social Art. 1º   
Intimação  Art.78   
Isenção das anuidades Art. 35   
 
J 

   

    
Jornada de trabalho Art.82   
Jurisdição Art.55 Art.61  
Juros de mora Art.63   

    
L    

    
Legítimo exercício profissional Art.67   
Leigos Art. 73   
Licença Prévia de Conselheiro  Art.50   
Lugares distantes - manutenção profissional habilitado Art.61   

    
M    

    
Mandato eletivo Art.81   
Mandato representativo Art.37   
Mandatos – extinção Art.37   
Mandatos – revogação Art.37   
Mandatos no Confea - duração Art.32   
Mandatos dos Conselheiros Regionais Art.43   
Membros dos Creas - eleição pelas entidades de classe Art.62   
Modalidades Art. 1º   
Mora Art.63   
Multa Art.71   
Multa – valores 
Multa – extinção - falecimento 

Art.73 
Art.27 

  

    
N    

    
Notificação Art.78   
Nova reincidência Art.71  Art.74  
Non bis in idem Art. 73   
Nulidades Art.15   

    
O    

    
Objeto social Art.59   
Obra Art.7º   
Ordenadores primários de despesas Art.49   
Organizações de técnicos especializados Art.20   
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Organizações estatais - exercício legal Art.6º   
Organização  Art.8º Art.34 Art.59 
Órgão descentralizado Art.26   
Órgão desconcentrado Art.34   
Órgãos Art.8º   
Órgãos decisórios Art.34   

    
P    

    
Pagamento de anuidades - ausência de débitos Art.66   
Parceria Público - Privada (PPP) Art.59   
Penalidades Art.71  Art. 74  
Perda automática de mandato Art.50   
Perícias e Peritos Art. 13 Art.68  
Pessoas jurídicas - exercício legal Art.6º   
Piso salarial - vantagem Art.82   
Placas Art.16   
Poder de polícia Art.27 Art.35  
Poder regulamentar Art.27   
Prazo prescricional Art. 71   
Prazos recursais Art.78   
Prepostos Art.22   
Presentação - definição Art.49   
Presidente do Confea – eleição Art.29   
Presidentes dos Creas – eleição Art.37   
Presidentes - mandato honorífico  Art.51   
Presidentes - representação em juízo Art.49   
Prestação de informações por órgãos e empresas públicos Art.59   
Princípio da Autonomia Art. 2º   
Princípio da Continuidade do Serviço Público Art.27   
Princípio da Jurisdição Art.33   
Princípio da Eficiência Art.27   
Princípio da Legalidade Art.24 Art.33  
Princípio da Primazia da Realidade Art. 68   
Princípio da Publicidade Art.34   
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade Art.71   
Princípio da Segurança Jurídica Art.7º   
Profissões Art.1º   
Professores – registro no CREA Art.7º   
Projeto realizado em conjunto Art.19   
Proporcionalidade de representação das categorias profissionais Art.40 Art.41  

    
Q    

    
Quadro técnico Art.59   
Quota de participação Art.36   

    
R    

    
Receita Art.28   
Recursos - prazos Art.78   
Regimento de custas Art.70   
Regimento interno do Confea Art.27   
Regimentos dos Creas Art.34   
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Registro Art.2º Art.6º  
Registro de autoria Art.23   
Registro nacional de profissionais Art.55   
Registro de pessoa física Art.55   
Registro de pessoa jurídica Art.59   
Registro Profissional Art.55   
Registro Provisório Art.57   
Registro – reabilitação Art.64   
Registro temporário de estrangeiro  Art.2º   
Reincidência Art.72   
Relação de títulos Art.11   
Remuneração Art.82   
Remuneração inicial Art.82   
Rendas do Confea Art.28   
Renda líqüida - definição Art.36   
Renda líquida com multas - destinação Art.36   
Rendas dos Creas Art.35   
Renovação do Terço – Confea Art.32   
Repartição na origem Art.36   
Representação - definição Art.49   
Representantes das entidades de classe no Confea Art.30   
Representantes das entidades de classe nos Creas Art.39   
Representantes das escolas e faculdades no Confea Art.31   
Representantes das escolas e faculdades nos Creas Art.38   
Representantes diretos e indiretos  Art.37   
Representantes dos Conselhos Federal e Regionais - reunião Art.53   
Representantes dos grupos profissionais - Confea Art.30   
Resolução – competência para editar Art.27   
Responsabilidade técnica - alteração de projetos Art.20   
Responsabilidade técnica - limitações Art. 6º   
Rosa dos Ventos Art.29   

    
S    

    
Salário mínimo profissional Art.82   
Sanção administrativa Art.71   
Segurança do Trabalho – arquitetos Art.2º   
Segurança Jurídica Art.7º   
Serviço Art.7º Art.51  
Serviço público – definição Art.52   
Serviço público efetivo Art.52   
Sociedade de Propósito Específico - SPE Art.59   
Sociedade em conta de participação Art.59   
Sociedades simples Art.4º   
Sombreamento de atribuições Art.6º   
Súmula vinculante n. 4 do STF Art.82   
Suspensão temporária  Art.71   

    
T    

    
Tabelas de honorários Art.34   
Taxas Art.35   
Taxas de expediente Art.35   
Técnicos de nível médio - registro  Art.84   
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Tempo de contribuição Art.52   
Tempo de serviço Art.52   
Títulos Art.1º   
Títulos profissionais Art.2º   
Tribunais de Ética Art.45   

    
 
U 

   

    
Unidade de ação Art.24   
Universidades - autonomia Art.7º   

    
V    

    
Valor jurídico Art.13   
Visto de pessoa física  Art.55 Art.58 Art.65 
Visto de pessoa jurídica Art.58   
Visto em outra jurisdição Art.65   
Visto para licitação Art.69 
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ÍNDICE ALFABÉTICO - REMISSIVO DA LEI 6.496/77 
 
 
 
A 

 

  
Acervo técnico para efeitos legais Art.2º 
Anotação de responsabilidade técnica  Art.1º 
Anulação da ART Art.2º 
ART - anotação Art.1º 
ART de cargo ou função Art.1º 

  
C  
Cancelamento da ART Art.2º 
Contrato de empreitada Art.1º 
Contrato gratuito Art.1º 
Contrato de trabalho Art.1º 
Contrato escrito ou verbal Art.1º 
Contratos - tipos Art.1º 

E  
  

Efeitos legais Art.2º 
Empreendimento Art.2º 
Execução de obras  Art.1º 

  
F  

  
Fato gerador da obrigação tributária Art.1º  
Falta de ART Art.3º 

  
L  

  
Leigo Art.2º 
Locação de serviços Art.1º 

  
M  

  
Ministério do Trabalho  Art.2º 
Multa por falta de ART Art.3º 

  
N  

  
Nomeação Art.1º 

  
O  

  
Obra Art.1º 
Obrigação de meio e de resultado Art.2º 
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Ocupação Art.1º 
  

  
P  

  
Prestação de serviços Art.1º 
Prestação de serviços - definição Art.1º 
Princípio da Jurisdição Art. 2º 
 
 
R 

 

  
Repasse de 10% do valor líquido da ART às entidades de classe Art.2º 
Resolução Art.2º 
Responsabilidades civil, trabalhista e criminal  Art.2º 
Responsabilidade objetiva e subjetiva Art.2º 
Responsável técnico Art.2º 

  
S  

  
Subempreitada Art.1º 
Serviços profissionais Art.1º 

  
T  

  
Taxa Arts. 

1º e 2º 
Teoria do Risco pela Atividade Art. 2º 
Tributo Art.1º 

  
V  

  
Validade da ART Art.2º 
Valores das ART Art.2º 
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