
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Confea,  em parceria com o Crea SP, promoveu e realizou o Encontro Nacional da Engenharia 

Civil, no período de 12 a 14 de julho de 2017,  para tratar dos temas  1 - Lei nº 13.425, de 2017, 

que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres 

em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público; 2 - Necessidade de 

regulamentação do art. 75 da Lei nº 5.194/66 e aplicação da Resolução nº 1.090/2017, no 

tocante ao exercício da engenharia civil; 3 - Condução de denúncias ético-disciplinares na 

engenharia civil e 4 - Eficácia e eficiência na fiscalização do exercício da engenharia civil e adoção 

do Livro de Ordem. 

O evento foi dirigido basicamente para os conselheiros das Câmaras Especializadas de 

Engenharia Civil de todos os Creas, além de outros convidados dos promotores do encontro, e 

teve um público estimado de 500 participantes. Na sua mesa de abertura estavam 

representados órgãos e entidades vinculados ou de relacionamento com o Sistema, mas foi 

motivo de comentários a ausência na mesa de abertura de representação da Coordenadoria das 

Câmaras Especializadas de Engenharia Civil. 

Em que pese a importância de todos os itens da programação, cremos que o que trata da adoção 

do Livro de Ordem seja o que causa mais repercussões imediatas no exercício da profissão de 

engenheiro civil. 

Em que pese as deliberações terem se desenvolvidas no contexto da engenharia civil, os temas 

são de interesse da engenharia em geral. Particularmente em relação ao Livro de Ordem, sobre 

o qual já nos expressamos em matéria anterior (ver em 

https://www.facebook.com/VSMSARMENTO/posts/507783022903726), várias manifestações 

foram feitas e lá citamos as das câmaras de engenharia elétrica e de engenharia química. 

Recentemente, foram dados conhecimentos de duas propostas encaminhadas pela 

Coordenadora das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil relacionadas à adoção do Livro 

https://www.facebook.com/VSMSARMENTO/posts/507783022903726


de Ordem. Todas as propostas das câmaras especializadas convergem no sentido da 

impropriedade e desnecessidade de tal medida.  

Na proposta 13/2017 da CCEEC, Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, 

foi solicitada a anulação da resolução que instituiu o Livro de Ordem com as justificativas de não 

ser de competência do Sistema Confea/Crea; por desconsiderar as decisões aprovadas pelo CNP; 

por onerar os Creas com mais um procedimento fiscalizatório de legalidade e eficácia duvidosos; 

alto potencial de resistência dos profissionais e das empresas; possibilidade de questionamentos 

jurídicos com risco de ônus aos Creas, dentre outros.  

Ainda a CEEC, por meio da proposta 14/2017, encaminhou à CEEP – Comissão de Ética e Exercício 
Profissional do Confea vários questionamentos, ainda sem respostas, citando-se dentre eles os 
seguintes: os serviços que não se caracterizam como obras também deverão possuir o Livro de 
Ordem, como projetos, laudos técnicos, manutenção de elevadores e pericias, por exemplo?; 
caso sejam os Creas os responsáveis pelo fornecimento do livro, como será a forma de custeio 
e fornecimento do mesmo? O Crea poderá taxar o Livro de Ordem?; por qual período o 
profissional e o Crea deverão manter arquivado o Livro de Ordem, após a baixa da ART?; quem 
terá acesso ao Livro de Ordem?; em serviços com contratante difuso como pericias judiciais 
quem será responsável pela assinatura no Livro de Ordem?; como qualificar os subscritores (p.e. 
diversos fiscais em uma mesma obra) ?; serão elaborados modelos por modalidade profissional 
ou um único por Crea?; em obras ou serviços com vários responsáveis técnicos terão apenas um 
Livro de Ordem ou um livro por ART?; qual a periodicidade com que o fiscal do Crea devera visar 
o Livro de Ordem?  

Como visto, são muitas as indagações e muitas as incertezas levantadas pela tentativa da 

imposição do uso do Livro de Ordem. 

Por tais razões, é que os conselheiros reunidos no recente encontro de São Paulo, com apenas 

cinco votos discordantes dentre quase quinhentos, aprovaram moção pela extinção do Livro de 

Ordem, sendo que no grupo de trabalho que estudou o tema, fala-se que apenas o expositor 

indicado pelo Confea votou, dentre 102 participantes, pela sua manutenção. 

Como visto, o Livro de Ordem foi rechaçado pelo CNP – Conselho Nacional de Profissionais, por 

diversas coordenarias de câmaras especializadas e por último pelos conselheiros regionais das 

câmaras de engenharia civil dos Creas de todo o país reunidos em São Paulo. 

Durante a realização da SOEA, em agosto de 2017, em Belém, Pará, o Livro de Ordem 

inevitavelmente será alvo de apreciação e é de se esperar que o Confea reveja sua posição de 

impô-lo à comunidade profissional, até porque os responsáveis legais pelo planejamento e 

execução da fiscalização do exercício profissional, que são os conselheiros das câmaras 

especializadas, já se manifestaram contrariamente ao mesmo. 

Esperemos para ver de quem será a ordem final sobre o uso do livro: da base ou da cúpula. 

Valter Souza Moraes Sarmento 

Engenheiro Civil – Crea BA4874D 

17/07/2017 

 

 


