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27 Creas

Confea

Fiscalizam

Normatiza e aprecia recursos

COMO FUNCIONA O SISTEMA  DE 
FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL?

Tem por finalidade fiscalizar o exercício das profissões a 
ele jurisdicionadas, de forma a preservar seus interesses 
sociais e humanos em defesa da sociedade.



QUAL O PAPEL DO CREA-RJ?

AUTARQUIA FEDERAL
Pessoa Jurídica de direito público com delegação de poder para desempenho de 
atividade típica do Estado

●Concede habilitação para o Exercício Profissional
●Fiscaliza a atividade e o Exercício Profissional

DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE



O QUE COMPETE AO CREA-RJ?

Fiscalizar o exercício profissional dos engenheiros, agrônomos,
geólogos, geógrafos, meteorologistas, tecnólogos e técnicos de nível 
médio das profissões das áreas técnicas obrigadas ao registro no 
Conselho

Receber denúncias contra profissionais que cometem falhas 
técnicas oriundas de comportamento imprudente, imperito ou 
negligente, além de infrações ao Código de Ética Profissional. 

Nota : As denúncias devem ser feitas por escrito, contendo nome, endereço, qualificação e assinatura do 
denunciante, munidas de provas documentais e testemunhais, acompanhadas, se for o caso, de laudo técnico 
elaborado por profissional habilitado, conforme Resolução n.º 1.004 do CONFEA.



O QUE É ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART ?

O registro da ART no Crea 
é OBRIGATÓRIO

O registro da ART 
deve ser feito ANTES 
da obra ou serviço

A falta do registro de ART
gera MULTA E 
AUTUAÇÃO

Documento criado pela Lei 6.496/77, cuja finalidade é 
definir, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela 
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços de 
engenharia, de agronomia e das demais profissões 
regulamentadas e fiscalizadas pelo Crea.



Em decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF (Ação Cível 
Originária 714 / Mato Grosso), o Ministro Marco Aurélio Mello manifestou 
entendimento favorável acerca da necessidade do laudo pericial ser 
acompanhado da respectiva ART:

(…) “2. Consoante preceituado no artigo 1º da Lei nº 6.496/77, “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).” 
O perito responsável pelo laudo pericial – folhas 1.318 e 1.873 –, embora 
General do Exército, sujeita-se ao recolhimento da ART, tendo, inclusive, 
indicado o número de inscrição no respectivo conselho de classe.” (…)

(STF – ACO 714 – Decisão monocrática publicada no DJ Nr. 22 do dia 
03/02/2014)

REGISTRO DA ART PERÍCIA E SUA 

OBRIGATORIEDADE 



Delimitação de responsabilidade profissional
A ART define e caracteriza os limites da responsabilidade técnica e legal 
de cada profissional, em determinada atividade ou empreendimento 
que inclui participação de vários outros profissionais

QUAL A IMPORTÂNCIA DA ART?



AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA - NORMATIVO 
DISCIPLINADOR - RESOLUÇÃO 345/90

As perícias e avaliações de bens móveis e imóveis, suas partes 
integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, 
obras, serviços, bens e direitos, é matéria essencialmente 
técnica que exige qualificação específica;

As perícias e avaliações desses bens é função do diplomado 
em Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e 
Meteorologia, dentro das respectivas atribuições fixadas no 
Art. 7º, alínea "c", da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, e 
discriminadas pela Resolução nº 218, de 29 JUN 1973; 



Art. 2º - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas 
diversas especialidades, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos 
Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e 
arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e 
pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade 
pública, recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, para a sua 
existência ou utilização, sejam atribuições destas profissões

Art. 3º - Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais 
procedimentos indicados no Art. 2º, quando efetivados por pessoas físicas ou 
jurídicas não registradas nos CREAs. 

Art. 4º - Os trabalhos técnicos indicados no artigo anterior, para sua plena 
validade,deverão ser objeto de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
exigida pela Lei nº 6.496, de 07 DE DEZ 1977.

AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA - NORMATIVO 
DISCIPLINADOR - RESOLUÇÃO 345/90



CONCEITOS DA RESOLUÇÃO 345/90 E 1073/2016

VISTORIA é a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e 
descrição minunciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação 
das causas que o motivaram.

ARBITRAMENTO é a atividade que envolve a tomada de decisão ou 
posição entre alternativas tecnicamente controversas ou que decorrem de 
aspectos subjetivos.

AVALIAÇÃO é a atividade que envolve a determinação técnica do valor
qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um 
empreendimento.

PERÍCIA é a atividade que envolve a apuração das causas que motivaram 
determinado evento ou da asserção de direitos, na qual o profissional, por 
conta própria ou a serviço de terceiros, efetua trabalho técnico visando à 
emissão de um parecer ou laudo técnico, compreendendo: levantamento de 
dados, realização de análise ou avaliação de estudos, propostas, projetos, 
serviços, obras ou produtos desenvolvidos ou executados por outrem



LAUDO é a peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o que observou e dá 
as suas conclusões ou avalia o valor de coisas ou direitos, fundamentadamente

PARECER TÉCNICO é a expressão de opinião tecnicamente fundamentada sobre 
determinado assunto emitida por especialista.

CONCEITOS DA RESOLUÇÃO 345/90 E 1073/2016



- O profissional e empresa contratados devem possuir registro ou 
visto no Crea da jurisdição onde será executada a obra/serviço.

- A ART, em regra, deve ser registrada na jurisdição onde ocorrer 
a execução da obra ou serviço, entretanto existem 
excepcionalidades como atividades de caráter intelectual 
(realizadas no escritório como é a caso de projeto, elaboração do 
laudo técnico) pode ser registrada no Crea onde se encontrar o 
objeto ou no Crea do escritório do profissional.

QUAIS OS REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO 
DA ART?



As atividades de Laudo e Avaliação de equipamentos elétricos, mecânicos , 
imóveis constam da relação unificada de Atividades e de Obras e Serviços 
de Rotina da Decisão normativa 113/2018 do Confea , desta forma o 
profissional tem a opção de registrá-la como ART do tipo múltipla.

Lembramos que a ART múltipla deverá ser registrada até o décimo dia útil 
do mês subsequente a prestação do serviço.

Já existe inclusive códigos para as atividades de laudo e avaliação dentro do 
algoritmo das ARTs múltiplas , que poderão ser utilizados conforme o caso, a 
liberação dos códigos são conforme a atribuição do profissional.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUANTO AO 
REGISTRO  DA ART



INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUANTO AO 
REGISTRO  DA ART

Ao proceder a  Anotação de Responsabilidade Técnica - ART correspondente 
às atividades técnicas referidas, o profissional responsável deverá observar o 
correto preenchimento da mesma, o limite e a compatibilidade entre as 
atividades profissionais a serem desempenhadas e suas atribuições 
profissionais.

Caso o trabalho seja realizado por um equipe de peritos, que indica que 
diversas atividades complementares, desenvolvidas em conjunto por mais de 
um profissional com competências diferenciadas ou ainda é desenvolvida em 
conjunto por profissionais de mesma competência deverá ser recolhida a ART 
para cada profissional perito, compatível com suas atribuições profissionais.



A ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, especifica vários 
contratos referentes à execução de obras ou à prestação de serviços de rotina 
em determinado período. 

A ART múltipla deve relacionar as atividades referentes às obras e aos serviços 
de rotina contratados ou desenvolvidos entre o primeiro e o último dia do mês de 
referência. 

Enquadram-se neste caso, as atividades contratadas no mês, cujo período de 
desenvolvimento seja superior a 30 dias. 

O valor da ART múltipla corresponderá ao somatório dos valores individuais de 
cada contrato calculado.

A ART múltipla deve ser registrada até o décimo dia útil do mês subsequente ao 
da execução da obra ou prestação do serviço de rotina, no Crea em cuja 
circunscrição for exercida a atividade. 

  ART MÚLTIPLA



LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

ATIVIDADE: 5 (AVALIAÇÃO) e/ou 36 (LAUDO TÉCNICO)

ESPECIFICAÇÃO: 13 (CONSTRUÇÃO) e/ou 73 (OUTROS)

COMPLEMENTO: 40 (EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL)

                           41 (EDIFICAÇÃO COMERCIAL)

                           58 (ESCOLA)

                           76 (GALPÃO)

                           84 (HOSPITAL)

                          163 (TEMPLO RELIGIOSO)

CÓDIGOS  EXISTENTES PARA AS ATIVIDADES DE LAUDO E 
AVALIAÇÃO - TABELA DE ARTS MÚLTIPLAS



LAUDO DE VISTORIA DE PROPRIEDADE RURAL

ATIVIDADE: 36 (LAUDO TÉCNICO) e/ou 51 (VISTORIA)

ESPECIFICAÇÃO: 73 (OUTROS)

COMPLEMENTO: 238 (VISTORIA DE PROPRIEDADE RURAL)

INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, COM OU SEM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO 
ESPECÍFICO(BOLETIM DE PRODUÇÃO DA EMATER)

ATIVIDADE: 36 (LAUDO TÉCNICO) e/ou 31 (EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO) e/ou 51 (VISTORIA)

ESPECIFICAÇÃO: 34 (INSPEÇÃO)

COMPLEMENTO: 236 (PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL)

CÓDIGOS  EXISTENTES PARA AS ATIVIDADES DE LAUDO E 
AVALIAÇÃO - TABELA DE ARTS MULTIPLAS



LAUDO/INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DE GÁS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS E LAUDO DE VISTORIA DE REDE DE ÁGUA E/OU ESGOTO

ATIVIDADE: 36 (LAUDO TÉCNICO)

ESPECIFICAÇÃO: 34 (INSPEÇÃO)

COMPLEMENTO: 129 (REDE DE ESGOTO)

                           131 (REDE HIDRAULICA)

                           275 (REDE DE GÁS DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE GÁS)

LAUDOS TÉCNICOS DE ENSAIOS FÍSICO E/OU QUÍMICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;

ATIVIDADE: 36 (LAUDO TÉCNICO) / 21 (ENSAIO)

ESPECIFICAÇÃO: 73 (OUTROS)

COMPLEMENTO: 285 (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO)

CÓDIGOS  EXISTENTES PARA AS ATIVIDADES DE LAUDO E 
AVALIAÇÃO - TABELA DE ARTS MULTIPLAS



INSPEÇÃO/LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VINCULADAS À NR-10

ATIVIDADE:  36 (LAUDO TÉCNICO)

ESPECIFICAÇÃO: 34 (INSPEÇÃO)

COMPLEMENTO: 298 (INSTALAÇÃO ELÉTRICA VINCULADA À NR-10)

LAUDO, AVALIAÇÃO, VISTORIA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E EQUIPAMENTOS 
PARA FINS RURAIS.

ATIVIDADE: 5 (AVALIAÇÃO) E/OU (LAUDO TÉCNICO) E/OU 51 (VISTORIA)

ESPECIFICAÇÃO: 12 (CONSERVAÇÃO) e/ou 73 (OUTROS)

COMPLEMENTO:  335 (EQUIPAMENTOS MECÂNICOS)                                      

                            330 (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS)

CÓDIGOS  EXISTENTES PARA AS ATIVIDADES DE LAUDO E 
AVALIAÇÃO - TABELA DE ARTS MULTIPLAS



VALORES ART EXERCÍCIO 2019

                   OBS :  Lembramos que nenhuma ART terá boleto inferior a taxa mínima da ART.



VOCÊ CONHECE O LAY-OUT
DO FORMULÁRIO DA ART?

Principais itens especificados:

 

• O profissional e empresa 
contratados

• O contratante da obra ou 
serviço

• O local da sua realização  

• Prazo para execução

• Tipo de serviço ou obra a 
ser realizada




