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Resumo: O presente projeto pretende identificar, 

agrupar e organizar sistematicamente os aspectos do 

direito e da legislação que tenham utilidade para o 

profissional da engenharia, sejam elas de interesse geral 

a todas as áreas de engenharia bem como os que 

possuam interesse específico nas áreas da Engenharia, 

de modo a tornar fácil o acesso e a compreensão de 

aspectos do direito e da legislação que possam ter 

interesse ao engenheiro de maneira geral e 

especificamente nas suas respectivas áreas de atuação. 

 

 

1. Introdução 
A proposta da investigação científica aqui presente 

se justifica pela natural dificuldade de entender o direito 

por pessoas que não possuem conhecimento jurídico 

(como por exemplo, a função e o alcance de cada uma 

das espécies normativas, como leis ordinárias, leis 

complementares, medidas provisórias, decretos, 

resoluções, etc.) bem como pela complexidade em 

acessar e perceber o sentido e o alcance dos conteúdos 

normativos que sejam de interesse geral da engenharia 

ou específico nas respectivas áreas de atuação, em face 

de sua abundância e por não estarem agrupados de 

maneira ordenada. 

As atribuições profissionais de um profissional da 

engenharia estão previstas na resolução Nº 218, de 29 

de junho de 1973, elas são listadas em atividades como 

pode ser visto a seguir: [1] 

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação 

técnica; 

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e 

especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-

econômica; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, 

laudo e parecer técnico; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, 

experimentação, ensaio e divulgação 

técnica, extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de 

qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, 

montagem, operação, reparo ou manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e 

reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento 

e instalação; 

Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

O engenheiro que descumprir o código de ética 

profissional previsto na resolução nº 1.002/2002, estará 

sujeito ao regulamento para a condução do processo 

ético disciplinar, conforme resolução n° 1.004/2003, a 

qual estabelece procedimentos para instauração, 

instrução e julgamento dos processos administrativos e 

aplicação das penalidades relacionadas à apuração da 

infração. 

Dentre as denúncias mais frequentes constatadas no 

CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Estado de São Paulo), estão os casos de 

Exercício ilegal da profissão, acidentes químicos e 

elétricos, denúncias do Ministério Público frente ao 

profissional que exerce perícia por exemplo, 

sombreamento de atividades com outros profissionais 

(engenheiro químico com mecânico bem como 

engenheiro elétrico e civil), além de conflitos entre o 

CRQ (Conselho Regional de Química) e CREA. 
 

 

2. Metodologia 
Por meio de recursos humanos e materiais (revistas, 

livros, jornais, computador e internet), o aluno bolsista, 

sob orientação do professor proponente e em parceria 

com ele, é instruído a realizar uma ampla pesquisa 

bibliográfica sobre as leis e as normas de interesse, bem 

como visitar as diversas câmaras especializadas destas 

áreas para que, através das orientações técnicas de 

consultas e coleta de leis e normas específicas, 

organizar o material e compor, por meio de reuniões 

periódicas com o orientador, um texto esclarecedor 

sobre o material coletado. 

Após este trabalho inicial será realizada uma 

explanação dos conteúdos obtidos e ordenados, que 

utilizará os métodos interpretativos e regras de 

aplicação da norma jurídica, extraídas da ciência do 

direito. 

 

 

4. Conclusões pretendidas 
          Os resultados esperados são a sistematização do 

material através de um critério lógico de organização e a 

exposição simplificada de seu conteúdo, a fim de que 
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ele seja consultado com agilidade e compreendido com 

facilidade pelos interessados. 
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