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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

RIO CAPITAL MUNDIAL DA ARQUITETURA 2020 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 238 

         Dia  15 de março de 2019 

Engenheiros e arquitetos discutem ART e RRT 
em palestra na SEAERJ 

O engenheiro Celso Sant'Anna, coordenador de Fiscalização Interna do CREA-RJ, e o 
advogado João Vicente Bastos, advogado da subprocuradoria consultiva do CREA-RJ, mi-
nistraram na quarta-feira, 13, palestra abordando a Fiscalização do Exercício Profissional 
e Orientações sobre Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), para os Engenheiros, 
e sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para os Arquitetos. A palestra fez 
parte da programação da 20ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da SEAERJ. 

A mesa de apresentação foi mediada pelo vice-presidente do CREA-RJ, Eduardo 
Konig e contou com a participação do presidente do CAU-RJ, Jeferson Salazar; do presi-
dente do CREA-RJ, Luiz Antonio Cosenza; do presidente da SEAERJ, Haroldo Mattos de 
Lemos; do vice-presidente da SEAERJ, Alberto Balassiano; e da vice-presidente do CAU-
RJ, Isabel Tostes. 

Para um auditório lotado de engenheiros e arquitetos públicos do município do Rio e 
do Estado, além de associados da SEAERJ, o coordenador de fiscalização interna do 
CREA-RJ, Celso Sant'Anna,  abordou o tema "Fiscalização do Exercício Profissional e Ori-
entações sobre Anotação de Responsabilidade Técnica". Ele apresentou breve panora-
ma sobre a situação de regularidade dos profissionais e das empresas, assim como so-
bre os casos de situação ilegal da profissão, apontando, ainda, as principais infrações. 

Celso também discorreu sobre as principais características do ART de Cargo ou Fun-
ção e sobre a importância do ART para os profissionais, recuperação do acervo técnico e 
sobre o ART no serviço público. Ele chamou a atenção sobre a importância do profissio-
nal atualizar seu acervo técnico. "Todas as ARTs, tanto de cargo e função como de pro-
dução técnica, integra o acervo técnico do profissional, que reúne todo o histórico e sua 
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experiência adquirida. Por isso, é fundamental que ele conserve esse registro atualiza-
do", afirmou. 

Em sua apresentação, o advogado da subprocuradoria consultiva do CREA-RJ, João 
Vicente Bastos, explanou sobre "O Profissional do Sistema CONFEA/CREA na adminis-
tração Pública". Ele começou abordando a questão do salário mínimo profissional, 
apresentando breve histórico sobre as legislações que regulamentaram essa remunera-
ção, destacando a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que serve como referência de 
cálculo. 

João Vicente também destacou o Projeto de Lei da Câmara  Federal n° 13, de 2013, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 
caracterizando como essenciais e exclusivas de Estado as atividades exercidas por Enge-
nheiros, Arquitetos e Engenheiros-Agrônomos ocupantes de cargo efetivo no serviço 
público federal, estadual e municipal. "Vai ser um grande avanço para os profissionais 
do Sistema CONFEA/CREA", avaliou. 

Após a apresentação dos palestrantes, o presidente do CREA-RJ, Luiz Antonio Cosen-
za, chamou a atenção para o que classifica como invasão estrangeira de profissionais na 
áreas técnicas no Rio de Janeiro. Ele também criticou o desmonte das principais empre-
sas de engenharia no país. 

"O CREA-RJ está atento em relação a essa verdadeira invasão de profissionais estran-
geiros nas áreas técnicas, especialmente, de engenheiros e arquitetos no Rio de Janei-
ro.  No Brasil, hoje, há cerca de 150 mil engenheiros desempregados. No Rio, se tomar-
mos como exemplo a indústria naval, onde já tivemos 38 mil trabalhadores, hoje esse 
número não chega a mil. Outra questão absurda foi a destruição das nossas empresas. 
Não importa se as principais construtoras estavam envolvidas em escândalos. Que se 
punisse os responsáveis sem acabar com as empresas. As empresas não podiam ser 
destruídas como foram. O CREA-RJ hoje tem uma defesa incondicional das nossas em-
presas, seja ela pública ou privada", afirmou. 

Em sua intervenção, o presidente do CAU-RJ, Jeferson Salazar, destacou o risco da 
desregulamentação das profissões de engenheiro e arquiteto no país. 

"Essa discussão não é nova. Ela teve início há alguns anos e ganhou força em 2013, 

quando o então ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, 

Moreira Franco, afirmou que o país precisava de 6 milhões de profissionais nas áreas de 

engenharia e arquitetura e que era necessário promover a importação dessa mão de 

obra, sem nenhuma restrição ou contrapartida. Depois disso, em março de 2015, o Se-

nado produziu um documento TD 171 (Texto para Discussão) que pregava, explicita-

mente, a extinção do sistema Confea/#CREA e a desregulamentação das profissões de 

engenheiro e arquiteto", lembrou o presidente do CAU/RJ. 
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OS DESASTRES DA MINERAÇÃO NO BRASIL PODEM SER  

JULGADOS COMO CRIMES CONTRA A HUMANIDADE 

 

Por Regina Ramos 

 

Em entrevista ao Jornal “El País” Brasil, a advogada e ativista de Direitos Humanos e 

Ambientais, Polly Higgins, conhecida como “advogada da Terra, luta para incluir o ecocí-

dio, a morte do meio ambiente, na lista de crimes contra a paz, ao lado do genocídio, 

crimes contra a humanidade, crimes de guerra e os crimes de agressão.  Defende que é 

preciso punir criminalmente diretores de empresas que cometem atrocidades; na Corte 

Penal Internacional. 

O termo “ecocídio” vem sendo utilizado, desde os anos 1970, e pode ser definido co-

mo “a extensa destruição, dano ou perda do ecossistema de um deter minado território, 

seja por ação humana ou por outras causas, a tal ponto que a utilização pacífica daquele 

território por sus habitantes seja severamente comprometida.” Na prática, a inclusão do 

ecocídio como um novo crime, significaria que atrocidades cometidas por empresas po-

deriam ser levadas ao Tribunal Penal Internacional (TPI) – que é uma corte internacional 

de última instância que apenas julga pessoas condenadas por crimes de interesse inter-

nacional e do qual o Brasil é signatário. O ecocídio foi removido do Estatuto de Roma 

em 1996, apesar de 50 dos 54 países que discutiram o Tratado o terem aprovado, após 

lobby do Reino Unido, Estados Unidos, França e Holanda, com indicações também do 

Brasil. O crime de ecocídio tem como premissa punir e processar não a empresa (ou o 

estado), mas os CEOs e os diretores, pois são os indivíduos que carregam o fardo do que 

é conhecido na lei como “responsabilidade superior”. 

Polly dá como exemplo o desastre na mineração do Brasil e diz que é possível conside-

rar o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, como um ecocídio. Afirma ain-

da que: “quando você olha para as atividades de uma empresa que tem como resultado 

um grande número de mortes, isto é sem dúvida um ato desumano, e se este é o caso, 

poderia ser considerado um crime contra a humanidade.” 
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RIO CARIOCA FINALMENTE RECONHECIDO COMO PATRIMÔNIO DO RIO 

 

       Após intensa luta pela defesa do Rio Carioca, finalmente uma boa notícia: em 28 de 

janeiro, ele foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - INEPAC.  

  Vale ressaltar que o Rio Carioca é o primeiro curso d'água urbano a ser tombado como 

patrimônio histórico, cultural e natural do Rio. 

   Com nascente nas paineiras, no Parque Nacional da Tijuca, o Rio corta os  bairros de 

Laranjeiras, Catete e desemboca no Flamengo. 

     Sua importância foi enorme para o desenvolvimento da Zona Sul carioca e há déca-

das foi abandonado, poluído e assoreado em vários trechos sem que qualquer provi-

dência fosse tomada para sua recuperação. Várias entidades, entre elas a SEAERJ, vi-

nham lutando pela reversão dessa realidade e, com o tombamento, espera-se que as 

medidas necessárias para sua recuperação sejam postas em prática. 
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LIVRO DISPONÍVEL NO CENTRO CULTURAL DA SEAERJ  
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CONTEÚDO GRATUITO 

 

O engenheiro Gustavo Lopes  e o professor Sergio Abunahman lançaram um e-book 

(livro digital) gratuito sobre “Como elaborar um laudo pericial perfeito”.  

Para baixar basta entrar no site https://www.sergioabunahman.com.br/ e re-

alizar o download clicando na barra verde “fazer download do e-book grátis” 



8 

 

 

 



9 

 

  

 

 

ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais             

informações em “ART e Acervo Técnico". 

Colega, indique novos sócios. 

  somos  mais  FORTES! 
Ao preencher a ART  do CREA RJ 

11 de abril 
Das 19:00h às 23:00h 

 
Prezado Associado                                       

 

 

Receba   o                                                                          

 

por WhatsApp  no seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da        

Ligue:  (21) 97166-6834 

http://www.crea-rj.org.br/

