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APRESENTAÇÃO FISENGE

TRANSFORMAÇÕES
NO MUNDO DO
TRABALHO AMPLIAM
DESIGUALDADE SOCIAL

O mundo do trabalho está mudando. E esse fenômeno permite a sua desregulamen-
tação, principalmente pela queda brutal de contratações via CLT A Reforma Trabalhis-
ta - implementada pelo governo de Michel Temer - sustentou a narrativa de urgência 
para o aumento de empregos. No entanto, o que aumentou foi a informalidade.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua) 
atestam essa realidade e os empregos informais chegam a 41,4% da força de trabalho 
ocupada no país. Na engenharia não é diferente. É cada vez maior o número de con-
tratações via PJ (Pessoa Jurídica) e a perda de postos de trabalho formal. O empreen-
dedorismo é incentivado pelo governo federal e pelos meios de comunicação como a 
saída da crise, mas omitem o nível de precarização das condições de trabalho e tam-
bém o favorecimento aos bancos devido ao endividamento. Isso porque as pessoas 
precisarão acessar o sistema financeiro para patrocinarem seus empreendimentos.

Outro agravante no contexto internacional é a chamada “Indústria 4.0”. Os avan-
ços tecnológicos podem gerar melhores condições sociais, mas também podem 
aprofundar a desigualdade. Os processos de automação poderão causar um desem-
prego estrutural em todo o mundo, de acordo com documentos do Fórum Econômi-
co Mundial de Davos. Também provocarão profundas rupturas no mundo do traba-
lho. E o movimento sindical tem o desafio de construir uma síntese de pressupostos 
éticos e sociais com o objetivo de enfrentar a desregulação do trabalho e defender 
que as benesses advindas da tecnologia sejam direcionadas para distribuição de 
renda e melhoria da qualidade de vida da população. Além de reivindicar o papel do 
Estado para ampliar investimentos públicos, métodos de controle social e transpa-
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rência nas empresas, direito à livre organização sindical, regulamentos de proteção 
ao trabalhador e de jornada de trabalho.

A engenharia é uma das profissões mais afetadas, principalmente porque o Brasil 
vive um acentuado processo de desindustrialização, que favorece os setores financei-
ro e de serviços. Nos últimos anos, assistimos a um processo ultraliberal com a ascen-
são de governos de extrema-direita no mundo com uma pauta regressiva nos direitos 
fundamentais e liberal na economia. Sustentados por um processo de financeirização, 
estes projetos políticos têm promovido, cada vez mais, quebras na democracia.

É possível sair da crise. A engenharia brasileira tem capacidade de formular soluções 
para a construção de um país comprometido com justiça social diante de tantas trans-
formações. É nisso que a Fisenge acredita e convida você a participar dessa luta.

Clovis Nascimento é engenheiro civil e sanitarista e presidente da Fisenge
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2. DIREITOS
TRABALHISTAS
2.1. O QUE ACONTECEU COM A CLT 

O fim do Ministério do Trabalho, criado no ano de 1930 por Getúlio Vargas, foi 
anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro em Medida Provisória publicada nas horas 
iniciais do seu governo, no primeiro dia de janeiro de 2019. A pasta mediava as rela-
ções entre empregadores e empregados, juntamente com a Justiça do Trabalho, que 
começou a atuar na década de 1940.

Assim, em 2020, vemos concretizada a palavra de ordem lançada pelo então pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso na década de 1990:

– “É preciso acabar com a Era Vargas!”.
O que ele queria dizer com isso? Afinal, o que foi a Era Vargas? 
Em 1° maio de 1943, depois de muita luta dos trabalhadores e suas organizações da 

época, Getúlio Vargas aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), estabelecen-
do direitos e regulamentações, como jornada de trabalho, férias, descanso remunerado, 
condições de segurança e higiene dos locais de trabalho, entre outras conquistas para 
os trabalhadores urbanos. A carteira de trabalho havia sido instituída em 1932. São des-
se período também o novo Código de Menores, a regulamentação do trabalho feminino 
e o estabelecimento de convenções coletivas de trabalho.

No campo da assistência social, o governo também introduziu importantes mudanças. 
Ao lado das Caixas de Aposentadoria e Pensões (que vinham desde a década de 1920), 
foram criados os Institutos de Aposentadoria e 
Pensões, órgãos controlados pelo Estado, res-
ponsáveis pela extensão de direitos sociais a ca-
tegorias nacionais de trabalhadores. Durante a 
década de 1930, foram criados Institutos de 
Aposentadoria e Pensões de várias categorias 
como industriários, comerciários, bancários, 
funcionários públicos etc.
(https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEra-

Vargas1/anos30-37/PoliticaSocial)
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Nos anos 1990, porém, a regulamentação do trabalho via CLT passou a ser questio-
nada pelos governos Collor e, especialmente, FHC, governos que inseriram o país no 
processo de globalização financeira e no neoliberalismo. 

O fim da Era Vargas significa, portanto, a desregulamentação das relações de trabalho. 
Em 2017 foram aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pela presidência 

da República duas grandes mudanças nas leis trabalhistas: a lei n. 13.467/2017, que 
altera 201 pontos da CLT; e a lei n. 13.429/2017, que liberaliza a terceirização e amplia 
o contrato temporário. 

Mesmo diante desse cenário adverso, as negociações coletivas ainda representam 
uma ferramenta que pode garantir os direitos. 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) 
do IBGE, divulgados em 30 de agosto de 2019, dos postos de trabalho gerados no 
país em um ano, cerca de 75% estão na informalidade, ou seja, praticamente sem 
direito trabalhista algum. 

Assim, esses trabalhadores e trabalhadoras estão impedidos de receber qualquer 
auxílio previsto no âmbito da seguridade social, como por exemplo, o auxílio aos que 
adoecem ou se acidentam. Sem carteira assinada, a maioria dos brasileiros estará 
totalmente desamparada nos momentos de maior adversidade e, consequentemen-
te, de fragilidade: na doença, no desemprego e na velhice. 

Os que ainda estão no mercado de trabalho formal veem cada vez mais seus direi-
tos ameaçados pelas novas modalidades de trabalho: terceirização, exigência para 
que se transformem em pessoas jurídicas, trabalho nas modalidades intermitente, 
parcial e remoto etc. Essas novidades têm três funções:

  Legalizar o que já era feito de forma ilegal. Além de alterar a 
lei para considerar legal o que era ilegal (como a 
terceirização de atividade fim, o negociado sobre o legislado 
para piorar as condições de trabalho), ficou mais difícil ter 
acesso à Justiça do Trabalho. Isso porque mesmo aquele que 
consegue a gratuidade de Justiça para o ajuizamento de 
ação trabalhista pode ser condenado ao pagamento de 
honorários de perito e advogado da parte adversária 
(honorários de sucumbência).

  Aumentar ao máximo o lucro das empresas.

  Enfraquecer os Sindicatos.
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 2.2. A MP 905 E O SUBEMPREGO

Em 11 de novembro 2019, o governo Bolsonaro editou a MP-905 que instituiu o 
contrato de trabalho Verde e Amarelo. Essa nova modalidade de contratação aplica-
-se a pessoas entre 18 e 29 anos de idade em seu primeiro emprego. A remuneração 
estipulada é de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.558,50), com limite de 24 meses.

A Medida é  uma complementação da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17), da Terceiriza-
ção (Lei 13.429/17) e da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). 
Ela altera o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), cuja alíquota cairá de 8% 
para 2%, e o valor da multa poderá ser reduzido de 40% para 20%. E acaba com a neces-
sidade de registro profissional para jornalistas, radialistas, publicitários, atuários, artistas, 
arquivistas, sociólogos, secretários, corretores de seguros e guardadores de carros. 

Principais pontos

  Redução do percentual depositado no FGTS de 8% para 2%;

  Redução da multa sobre o saldo do FGTS de 40% para 20% 
nos casos de demissão sem justa causa;

  Parcelamento em até 12 meses das férias e indenização 
compensatória do saldo do FGTS (art. 6º, § 1º da MP 905);

  Redução do adicional de periculosidade de 30% para 5%;

  Isenção da contribuição previdenciária de 20% para os patrões;

  Deixa de considerar acidentes de trabalho os acidentes que 
ocorrem no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa. Quem 
se acidentar no percurso perde o direito ao auxílio-doença.

2.3. O FUTURO DO TRABALHO E
AS NOVAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO 

Terceirização 
Com a Lei Nº 13.429/2017, todos podem ser terceirizados. Assim, uma empreiteira 

pode contratar engenheiros terceirizados, uma escola pode terceirizar professores, 
por exemplo. Com a divisão da categoria em várias empresas terceirizadas, a mobi-
lização fica muito mais difícil. 
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Uberização 
Está em pauta a uberização do traba-

lho. Ou seja, os chamados “aplicativos e 
plataformas de tecnologia” fazem a in-
termediação entre o trabalhador e o 
consumidor, sem qualquer vínculo tra-
balhista, regulamentação, fiscalização e 
responsabilidade social. 

Com a ampliação do desemprego na 
engenharia, da desnacionalização da 
economia e da desindustrialização, mui-
tos profissionais migraram para a presta-
ção de serviços nessas plataformas. No 
caso dos aplicativos de transporte, por 
exemplo, não há qualquer comprometi-
mento na eventualidade de acidente ou 
doenças do trabalho. Muitos chegam a 

prestar serviços por mais de 12 horas por dia com uma baixa remuneração. 
Já existem aplicativos que fornecem serviços de engenharia, que também não cum-

prem as regras do Salário Mínimo Profissional e da legislação trabalhista específica. As 
plataformas alegam que são aplicativos de tecnologia, e não do serviço oferecido.

Pejotização
Outro atalho tomado pelas empresas para verem-se livres de sua responsabilidade 

com seus empregados é a contratação como Pessoa Jurídica. O vínculo que existe 
entre o contratante (patrão) e o contratado (trabalhador) não será mais regido pela 
CLT, e sim pelo Código Civil. Isso dificulta a prova da fraude ao contrato de emprego 
na Justiça do Trabalho. Na verdade, esses profissionais seguem a lógica de uma con-
tratação de pessoa física, com horário e relação de subordinação em seu trabalho.

Trabalho intermitente
Esta nova modalidade introduzida pela Reforma do Governo Temer quer dizer tra-

balho por período. Isso significa a contratação de trabalhadores sem horário fixo, 
ganhando pelos períodos efetivamente trabalhados. Ao final de cada período de 
prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento de férias proporcionais 
com acréscimo de um terço; 13º salário proporcional; repouso semanal re mu  nerado; 
e adicionais legais. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previden-
ciária e o depósito do FGTS. 
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Trabalho remoto (home office)
É o trabalho por tarefa realizado 

fora de um ambiente formal do traba-
lho. A principal questão é a regulação, 
que transfere para o empregado a res-
ponsabilidade por sua saúde e segu-
rança no trabalho (art. 75-D CLT), ex-
clui o teletrabalho do regime de horas 
extras (art. 62, III CLT). Ainda mais em 
tempos de internet que permite uma 
jornada 24/7 (24 horas por dia e 7 dias 
por semana).

Horas In Itinere
As horas gastas no transporte da empresa - que antes eram pagas como jornada de 
trabalho - deixam de ser pagas aos trabalhadores. O benefício era garantido para 
locais de difícil acesso ou sem transporte público.

Tempo na empresa
As horas em descanso, estudo, alimentação, higiene pessoal e troca de uniforme 

deixam de ser contabilizadas na jornada de trabalho. Agora, será jornada de trabalho 
apenas o período efetivamente trabalhado.

Intervalo
A hora do intervalo de descanso e alimentação da jornada de trabalho foi reduzido 

para 30 minutos, se negociado entre trabalhador e empresa. Antes, a lei considerava 
1 hora o tempo mínimo de refeição.

Rescisão por acordo
Será permitida a rescisão de comum acordo entre empresa e empregador. Nestes 

casos, o trabalhador receberá metade do valor do aviso prévio e até 80% do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mas não terá direito ao seguro-desemprego.

Representantes dos trabalhadores
As empresas com mais de 200 empregados deverão ter uma comissão de represen-

tantes para negociar com o empregador sem a exigência de participação do sindicato 
da categoria. Poderão ainda ser eleitos trabalhadores sindicalizados ou não, desde 
que não sejam temporários, tenham contrato suspenso ou estejam em aviso prévio.

E QUANDO NÃO HÁ VAGAS?

Em muitos casos, o profissional 
será obrigado a firmar diferentes 
contratos de trabalho para somar 
uma remuneração digna e, 
consequentemente, sem limite de 
jornada de trabalho ou qualquer 
cuidado com a saúde e a 
segurança do trabalho.
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Quitação anual
Os trabalhadores poderão ter que assinar uma quitação anual de débitos na qual 

declaram recebimento de todas as obrigações trabalhistas da empresa, tais como 
horas extras e adicionais devidos. Esta medida tem como objetivo proteger a empre-
sa contra cobranças via Justiça do Trabalho após demissão de trabalhadores. 

Salários maiores
Os trabalhadores com salários acima do dobro do teto dos benefícios do Regime 

Geral da Previdência Social (cerca de R$ 11 mil) continuam com direito de represen-
tação sindical, mas são autorizados a ter relações contratuais negociadas individual-
mente, estando sujeitos à maior pressão por parte do empregador (art. 444, pará-
grafo único da CLT).

Negociação direta
A legislação deixa de ser o mínimo de proteção garantida aos trabalhadores. O 

chamado negociado sobre o legislado permitirá que trabalhador e empresa nego-
ciem quaisquer condições de trabalho, mesmo que desvantajosas, divergentes ou 
aquém da atual legislação.

Jornada de Trabalho
O padrão da jornada de trabalho diário deixa de ser 8 horas. Com a nova lei, trabalha-

dores poderão ter jornadas diárias acima das 8 horas sem remuneração das horas extras. 
Isso porque é possível a criação de banco de horas por acordo individual tácito dentro 
do mês, e por acordo individual escrito por até 6 meses (art. 59, § 5º e 6º da CLT).

Férias
Poderão ser divididas em até três períodos, sendo o maior com, no mínimo, 14 dias 

e os demais com, pelo menos, cinco dias. A Convenção 132 da OIT estabelece que 
um dos períodos das férias deverá ter, no mínimo, duas semanas (art. 8, 2).

Contribuição sindical
A partir de agora, o trabalhador deve escolher pagar a contribuição e, para tanto, 

deve se manifestar por escrito para que o desconto seja efetivado.
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2.4. INDÚSTRIA 4.0 E A ENGENHARIA
A chamada Quarta Revolução Industrial ou 

Indústria 4.0 aponta para introdução de novas 
tecnologias que poderão substituir a mão de 
obra humana por inteligência artificial. E este é 
um processo diferente das demais revoluções 
industriais. Ao longo da História, houve a primeira revolução com o emprego de má-
quinas a vapor e hidráulicas; a segunda com produção em massa pelo advento da 
energia elétrica; e a terceira com automação da produção pelo emprego de tecnolo-
gias de informação e sistemas eletrônicos. Agora, há um cenário mais amplo de dis-
seminação da tecnologia, aliada ao mercado financeiro, que tem, entre outros obje-
tivos, alterar processos produtivos, intensificar o setor de serviços e interferir na 
economia dos países e em suas estruturas sociais. 

No campo do trabalho, estas mudanças significarão desemprego, fim de algumas 
profissões e substituição/precarização da mão de obra humana. O relatório ‘Futuro 
do Trabalho: Emprego, Competências e Estratégia da força de trabalho para a Quar-
ta Revolução Industrial’ - apresentado durante o Fórum Econômico Mundial de 2018, 
em Davos, na Suíça - aponta um impacto líquido de mais de 7,1 milhões postos de 
trabalho perdidos entre 2015 e 2020 – dois terços dos quais estão concentrados em 
funções rotineiras de escritório e administração. Em contrapartida, haverá um ganho 
total de dois milhões de empregos nas áreas de computação, matemática, arquitetu-
ra e engenharia.  Estas informações foram coletadas a partir de uma pesquisa reali-
zada pelos 300 maiores empregadores do mundo, responsáveis por 13 milhões de 
empregos no mundo.

A organização de um conjunto de pressupos-
tos éticos associados à igualdade social e a ga-
rantia de direitos é um dos principais desafios. 
Uma das propostas é a redução da carga horá-
ria sem diminuição salarial para garantir tempo 
de estudo e qualificação profissional. Além dis-
so, cláusulas dos acordos coletivos negociados 
pelos sindicatos precisarão atender às especi-
ficidades de jornada, remuneração e organiza-
ção coletiva. 

As projeções de desemprego estrutural em 
nível mundial alertam para a ruptura dos pro-
cessos produtivos, fundando outros paradig-
mas culturais e sociais. A nanotecnologia, por 

A Indústria 4.0 acelera a 
mudança de estrutura em 
direção aos serviços
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exemplo, diminui os custos dos processos produtivos, 
aliada à internet das coisas, o que impulsiona uma 
descentralização da produção e da comercialização. 
Já a robótica e a inteligência artificial extinguirão vá-
rios postos de trabalho com as máquinas assumindo 
funções. 

Por outro lado, as funções que serão criadas pelas 
tecnologias exigirão um profissional cada vez mais 
multifuncional, ou seja, que saiba atuar em várias 
frentes de um mesmo processo, exercendo diferentes 
funções. Viveremos um cenário em que teremos um 
trabalhador multifuncional, que não é mais identifica-
do somente por uma profissão, ampliando, assim, a 
precarização das condições de trabalho. Estas modi-
ficações tecnológicas vêm acompanhadas da desre-
gulação do trabalho e ampliação da informalidade. 
Diante deste cenário de desemprego e precarização, 
haverá mercado de consumo diante de tamanho al-
cance de produtividade?

Organização sindical e indústria 4.0
Será, cada vez comum, o chamado “home office”, 

que é o trabalho em casa. Sob a justificativa de dar 
maior autonomia ao profissional que não precisará 
cumprir toda sua jornada no local de trabalho, o home 
office traz implicações na regulação da jornada de tra-
balho e limitação de tempo de descanso. Estar conec-
tado com frequência também impõe uma jornada 24/7 
(24 horas por dia em 7 dias por semana).

Em maio de 2019, a Convenção Coletiva do Banco de 
Portugal passou a integrar uma cláusula que estabele-
ce o direito à desconexão, ou seja, a garantia de proibi-
ção de o empregador “exigir que o trabalhador se 
mantenha conectado durante os seus períodos de des-
canso”. De acordo com o relatório anual do Centro de 
Relações Laborais (CRL) de Portugal sobre a evolução 
da contratação coletiva em 2018, a garantia do direito 

Projeção de perda

de postos de trabalho

  Cerca de 800 milhões de 
profissionais poderão 
perder seus empregos 
até 2030;

  Até 1/3 dos trabalhos 
atuais poderá ser 
automatizado daqui a 12 
anos;

  Em países, como 
Estados Unidos e 
Alemanha, entre 23% e 
24% dos empregos 
atuais sofrerão 
diretamente com a 
automação;

  No Japão, esse número 
pode
alcançar 26%;

  Na Índia, o impacto se 
daria sobre 9% dos 
trabalhos;

  No Brasil, esse 
percentual pode chegar 
a 15%.

Fonte: Estudo de 2017 da 
consultoria americana McKinsey 
& Company
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do trabalhador à reserva da sua vida privada, “projetado no respeito pela separação 
entre tempo de trabalho e os tempos de não trabalho”. 

Também foi apresentada uma proposta de “Carta de Direitos Fundamentais na Era 
Digital”, que abrange uma série de questões desde segurança digital, direito à priva-
cidade e até direito à desconexão. 

Já na França, a legislação trabalhista avançou no sentido de aprovar uma Lei da 
Desconexão, que começou a valer no início de 2017. Válida para empresas com 50 ou 
mais funcionários, a lei ampara os trabalhadores para não responderem mensagens 
e e-mails fora do horário de trabalho. 

Na Alemanha, os sindicatos, principalmente por meio de atuação do IG Metall, con-
quistaram por meio de negociação coletiva a inclusão de cláusulas no acordo. Na 
Volkswagen, por exemplo, em 2011, há um bloqueio a determinados funcionários que 
proíbe o acesso ao e-mail das 18h15 às 7h. Outras propostas dos sindicatos na Ale-
manha trazem a redução da jornada como elemento central para a capacitação dos 
trabalhadores e geração de emprego. 
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3. SALÁRIO MÍNIMO
PROFISSIONAL

Falar do Salário Mínimo Profissional (SMP) significa um tributo a seu idealizador, o 
engenheiro civil Rubens Paiva.

No dia 1º de abril de 1964, enquanto os militares e seus tanques depunham o pre-
sidente João Goulart, instaurando uma ditadura que duraria duas décadas, o então 
deputado federal pelo PTB, Rubens Paiva, fez um corajoso discurso na Rádio Nacio-
nal, criticando os que apoiavam o golpe e convocando o povo a resistir e defender a 
legalidade. Dias depois, Paiva teve seu mandato cassado pelo Ato Institucional No 1. 
Ele deixou o País por um período de nove meses, retornando em 1965 para continuar 
sua atuação em defesa dos direitos dos trabalhadores e da democracia.

No dia 20 de janeiro de 1971, seis homens armados de metralhadoras dizendo-
-se integrantes da Aeronáutica invadiram sua casa no Rio de Janeiro para prendê-
-lo, sem mandado judicial. Paiva foi levado pelos órgãos de repressão sendo tor-
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turado até a morte. Seus restos mortais – provavelmente jogados ao mar – nunca 
foram encontrados. 

Mas antes de nos deixar, ele deu início ao processo político-legislativo que culminou 
com a aprovação do SMP. Foi em meados da década de 60 que Rubens Paiva sugeriu 
ao amigo e então deputado federal, o advogado amazonense Almino Affonso, a cria-
ção de um salário mínimo profissional para a categoria dos engenheiros. Conforme 
recorda o próprio Almino Affonso: "Foi o Rubens Paiva, como engenheiro, que me 
sugeriu: por que não uma lei que crie um salário mínimo profissional? Eu achei uma 
boa ideia. Como advogado, estudei a matéria e, então, formulei um projeto criando o 
salário mínimo profissional que abrangia o engenheiro e outras profissões."

Fruto de intensos debates entre as entidades de engenharia e demais profissionais, 
o projeto foi transformado em lei em 22 de abril de 1966. É a Lei 4.950-A/66, em vi-
gor até hoje. Ela abrange as categorias de engenheiros, arquitetos, agrônomos, quí-
micos e médicos veterinários. O texto garante um salário mínimo proporcional à 
jornada de trabalho e à duração do curso de graduação. Esse valor mínimo deve ser 
garantido a todos os trabalhadores celetistas, ou seja, aqueles regidos pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT). 

Almino Affonso, que também havia sido ministro do trabalho do governo João 
Goulart, conta que a aprovação da lei encontrou resistência por parte dos empresá-
rios e que só uma vigorosa mobilização dos engenheiros garantiu sua aprovação 
pelo Congresso Nacional em 1966, ainda durante o governo do primeiro presidente 
militar, marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.

Argumentando que o Piso Salarial Profissional era uma interferência indevida na lei 
da oferta e da procura, que elevaria os custos de produção e era um fator inflacioná-
rio, o marechal-presidente a vetou integralmente. Mas a pressão da categoria sobre 
o Congresso fez com que o Senado derrubasse, em maio de 1966, em plena ditadura, 
o veto presidencial, entrando a Lei em vigor no dia 22 de abril daquele ano.

Em dezembro de 1966, foi também promulgada a lei 5.194/66 que regulamenta o 
exercício da profissão de engenheiro. A formulação do artigo 82, que trata da remu-
neração inicial dos profissionais para a carga horária de 6 (seis) horas diárias, levou 
em conta o Salário Mínimo Profissional.

Art. 82. As remunerações iniciais dos engenheiros e engenheiros-agrônomos, qual-
quer que seja a fonte pagadora, não poderão ser inferiores a 6 (seis) vezes o salá-
rio-mínimo da respectiva região.

A aplicação da lei exige vigilância e uma mobilização permanente por parte da 
categoria e de suas entidades representativas. Em março de 1968, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) declarou inconstitucional a aplicação do Artigo 82 aos funcionários 



18

Empresa não cumpre o SMP? 
Procure o seu sindicato!

QUAIS SÃO OS VALORES

ESTABELECIDOS PELA LEI?

• O valor do salário é calculado de 
acordo com a duração do curso 
superior e com a carga horária diária 
que o profissional deva cumprir.

• O valor a ser pago para os 
engenheiros que trabalham seis horas 
por dia e se diplomaram em cursos 
universitários com quatro anos ou 
mais de duração é o seis vezes o 
maior salário mínimo comum vigente 
no País.

Levando em consideração o salário 
mínimo de R$ 1.045,00, estabelecido 
para o ano de 2020, o SMP 
correspondente para seis horas diárias 
de trabalho é de R$ 6.270,00.

públicos estatutários, deixando assim de fora 
uma parte importante dos servidores da en-
genharia.

Ainda assim, Sindicatos dos Engenheiros de 
vários estados vêm obtendo vitórias nos ca-
sos em que os servidores engenheiros são 
contratados sob o regime da CLT e não é res-
peitado o Salário Mínimo Profissional. Em di-
versos processos, a Justiça não só reconheceu 
o direito dos trabalhadores, como também 
determinou aos empregadores que pagassem 
tanto o valor correto, além de efetuar o paga-
mento das diferenças passadas devidas. 

No caso dos engenheiros que trabalham 
oito horas diárias, muitas decisões da Justiça 
do Trabalho têm admitido divergências quan-
to à interpretação do valor a ser fixado. 

A maioria das decisões garante o pagamen-
to de 8,5 (oito e meio) salários mínimos para 
os engenheiros que trabalham 8 (oito) horas 
diárias, conforme texto da Lei. Ou seja, em 
2020, o SMP seria de R$ 8.882,50. Esta tem 
sido, inclusive, a orientação da Fisenge. 

Mas não há uniformidade quanto ao cálcu-
lo, já que ele se baseia no valor da hora suple-
mentar. Assim, o Judiciário, algumas vezes, 
tem garantido o pagamento de 9 (nove) salá-
rios mínimos para a carga horária de 8 (oito) 
horas diárias, totalizando um salário de 
R$9.405,00 mensais. 

Essa falta de uniformidade ocorre porque a Lei do SMP define um acréscimo de 
25% para cada hora excedente. Já a Constituição de 1988 aumentou para 50% o valor 
mínimo a ser acrescido por cada hora suplementar. Essa alteração da Constituição 
implicou em mudança na própria CLT. 

Em vista disso, algumas decisões judiciais optam pelo valor da hora de trabalho 
excedente acrescido de 50%, o que resultaria em 9 (nove) salários mínimos, e não 8,5 
(oito e meio), como muitas decisões têm orientado.
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3.2. JORNADA DE TRABALHO

A regulamentação da jornada de trabalho no Brasil está no Art. 7º da Constitui-
ção Federal, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Seus prin-
cípios básicos são limites diário e semanal e uma maior remuneração das horas 
extras. 

A duração do trabalho não deve ser superior a oito horas diárias e 44 semanais, 
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho. O serviço extraordinário, ou seja, a hora extra, que 
ultrapassar esse limite deve ser remunerada, no mínimo, em 50% a mais do que a 
remuneração normal, estabelece em seguida o inciso XVI do mesmo artigo.

A compensação das horas extras deve acontecer até a semana imediatamente 
posterior à da sua execução – diminuindo-se a jornada ou as jornadas seguintes na 
mesma extensão. Sua quitação deve ser feita na folha de pagamento do mês subse-
quente, caso não sejam compensadas.

Mudanças na CLT
A Lei 13.467, de julho de 2017, que alte-

rou uma centena de itens da CLT, acres-
centou ao artigo comentado acima o 
dispositivo 58-A, dispondo sobre o tra-
balho em regime de tempo parcial, defi-
nido em duas modalidades: 

  Aquele cuja duração não 
exceda a 30 horas 
semanais, sem a 
possibilidade de horas 
suplementares semanais

  Aquele cuja duração não 
exceda a 26 horas 
semanais, com a 
possibilidade de 
acréscimo de até seis 
horas suplementares 
semanais.
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Jornada dos engenheiros e engenheiras
Em muitos casos, o profissional será obrigado a firmar diferentes contratos de tra-

balho para somar uma remuneração digna e, consequentemente, sem limite de jor-
nada de trabalho ou qualquer cuidado com a saúde e a segurança do trabalho. O 
parágrafo único do seu Art. 3º deixa isso bem claro: “A jornada de trabalho é a fixada 
no contrato de trabalho ou determinação legal vigente”, podendo ser, atividades ou 
tarefas com exigência de seis horas diárias de serviço; ou atividades ou tarefas com 
exigência de mais de seis horas diárias de serviço.

De acordo com a Lei do SMP, a remuneração mínima devida aos profissionais que 
cumprem jornada de seis horas é a de seis salários mínimos. Para quem se diplomou 
em curso universitário com menos de quatro anos de duração, o piso é de cinco sa-
lários mínimos. 

O Art. 6º trata da remuneração devida aos que trabalham acima do limite de seis 
horas: a fixação do salário-base mínimo será feita tomando-se por base o custo da 
hora fixado no Salário Mínimo Profissional (seis ou cinco salários mínimos, depen-
dendo da duração da formação do profissional), acrescidas de 25% as horas exce-
dentes das seis horas diárias de serviço. Apesar de o legislador utilizar-se da mesma 
fórmula para o cálculo da remuneração das horas extras em geral, aqui não se trata 
de horas suplementares, mas de fixar o piso salarial para as jornadas acima de seis 
horas diárias.

Lembremo-nos de que a Lei do SMP foi promulgada em 1966. Com a nova Consti-
tuição Federal de 1988, o cálculo da hora extra foi alterado: o inciso IV de seu Artigo 
7º, estabeleceu o pagamento do serviço extraordinário em, no mínimo, 50% a mais 
do que a remuneração normal. 

Em função disso, os representantes dos sindicatos das categorias profissionais 
abrangidas pela Lei 4.950-A/66 ponderam que a mudança no texto constitucional 
incide sobre o artigo 6º da Lei do Salário Mínimo Profissional, resultando em um novo 
cálculo para fixá-lo no caso de jornadas acima de seis horas diárias: 1,5 vezes ao invés 
de 1,25 vezes a hora normal.

Assim, à luz da Constituição Federal de 1988, entendendo que ela modifica o cál-
culo para se chegar ao valor do Salário Mínimo Profissional, a fórmula para se chegar 
à remuneração, conforme o caso, é a seguinte:
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1. Profissional contratado
Para uma jornada de 7 horas
SMP = (6 + 1,5) X Salário Mínimo 
= 7,5 X Salário Mínimo.
Hora extra = 1,5 X Salário 
Mensal/210 horas.

2. Profissional contratado
para uma jornada de 8 horas
SMP = (6 + 1,5 + 1,5) X Salário 
Mínimo = 9 X Salário Mínimo.
Hora extra = 1,5 X Salário 
Mensal/220 horas.

Entretanto, de acordo com 
alguns acórdãos do TST e 
levando-se em conta o entendi-
mento firmado na grande 
maioria dos contratos de 
trabalho entre diversos segmen-
tos profissionais e empregado-
res, o cálculo do Salário Mínimo 
Profissional deve ser feito da 
seguinte maneira:

1. Profissional contratado
para uma jornada de 6 horas
SMP = 6 X Salário Mínimo.
Quando esse profissional, 
eventualmente, estender sua 
jornada de trabalho por mais de 
6 horas, deverá receber este 
excedente como horas extras. 

Neste caso, o valor da hora 
extra é assim obtido:
Hora extra = 1,50 X Salário 
Mensal/180 horas.

2. Profissional contratado
para uma jornada de 7 horas
SMP = (6 + 1,25) X Salário 
Mínimo = 7,25 X Salário Mínimo.
Quando esse profissional, 
eventualmente, trabalhar mais 
de 7 horas diárias, deverá 
receber este excedente como 
horas extras. Neste caso, o valor 
da hora extra é obtido da 
seguinte forma:
Hora extra = 1,50 X Salário 
Mensal/210 horas.

3. Profissional contratado
para uma jornada diária
de 8 horas
SMP = (6 + 1,25 + 1,25) X Salário 
Mínimo = 8,5 X Salário Mínimo.
Quando esse profissional, 
eventualmente, trabalhar mais 
de 8 horas diárias, deverá 
receber o excedente como 
horas extras. Neste caso, o valor 
da hora extra é obtido: Hora 
extra = 1,50 X Salário Men-
sal/220 horas.



22

3.3. FÉRIAS

O trabalhador tem direito a gozar anualmente de 30 dias de descanso remunerado 
em um só período, nos 12 meses seguintes à data em que o profissional adquirir o 
direito a gozá-las. Ou seja, o período em que se dará as férias independe da vontade 
ou consentimento do trabalhador, pois é uma prerrogativa do empregador, cuja úni-
ca obrigação legal é informar a data com uma antecedência de 30 dias.

Se antes o fracionamento das férias era proibido para menores de 18 anos e maio-
res de 50 anos, agora essa vedação não existe mais. Desta forma, todos podem ter 
as férias divididas em duas ou três vezes, desde que observado o limite mínimo de 
dias das frações. De acordo como a nova lei, o profissional tem que concordar com 
o parcelamento das férias. 

 

A LEI DIZ O SEGUINTE:

• Desde que haja concordância entre as partes, as férias podem ser fraciona-
das em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 
dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada 
um;

• As férias não poderão mais ser iniciadas na véspera ou antevéspera de fe-
riado ou dia de repouso semanal remunerado;

• O pagamento das férias deve ser feito em até dois dias antes de seu início. 
No caso das férias parceladas, o pagamento deve ser feito proporcional-
mente a cada período;

• Continua valendo o direito de o profissional vender até 1/3 de suas férias;

• No caso de férias coletivas, são previstos os mesmos direitos e valores, com 
duas ressalvas: as férias só poderão ser parceladas em dois períodos anu-
ais, desde que nenhum deles seja inferior a dez dias corridos; e o abono 
pecuniário (a venda de parte das férias) deverá ser objeto de acordo cole-
tivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva catego-
ria profissional, independentemente de requerimento individual.
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A Resolução nº 425/98, do 
Confea, estabelece que 
nenhuma obra ou serviço deve 
iniciar sem o registro da ART 

3.4. ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é para o engenheiro uma forma 
de proteção e defesa dos direitos autorais de planos e projetos por eles elaborados, 
uma garantia de remuneração do serviço prestado e uma delimitação da responsa-
bilidade técnica do trabalho executado. 

Por força de lei, qualquer prestação de serviço, obra, projeto ou atividade de En-
genharia e Agronomia deve ser precedida de uma Anotação de Responsabilidade 
Técnica. É o que determina a Lei Federal nº 6.496/77 que a instituiu, em seu artigo 
1º: “Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quais-
quer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Agronomia fica sujeito à ‘Ano-
tação de Responsabilidade Técnica’ (ART).”

A Anotação de Responsabilidade Técnica é o registro do contrato, escrito ou ver-
bal, ou do que foi acordado entre o profissional e o seu cliente, definindo para todos 
os efeitos legais obrigações contratuais e identificando os responsáveis técnicos 
pelo empreendimento. É exigida na elaboração de projetos, consultoria, execução de 
obras e serviços, bem como para o registro de desempenho de cargo ou função téc-
nica em órgãos públicos ou empresas privadas.

A Resolução nº 425/98, do Confea, estabelece que nenhuma obra ou serviço deve 
iniciar sem o registro da ART.

É necessário que o seu recolhimento se faça antes ou no início da atividade. Nos 
casos de equipes multidisciplinares ou da mesma modalidade, cada profissional deve 
registrar a ART como corresponsável em sua respectiva área de atuação. Para proje-
tos, avaliações e arbitramento, entre outros, deve ser emitida e recolhida na jurisdi-
ção onde o profissional mantém o seu escritório ou empresa.

Nas execuções de obras ou serviços técnicos, as ARTs só podem ser registradas na 
jurisdição do Crea onde o trabalho é realizado. O formulário é disponível na sede e ins-
petorias do Conselho e, em alguns Creas, também online, sendo o pagamento da taxa 
definido pelo Confea, com base no valor do contrato.

Acervo Técnico e Certidão
de Acervo Técnico (CAT) 

A totalidade das ARTs pessoais do profissio-
nal compõe o seu Acervo Técnico; ou seja, o 
conjunto das atividades técnicas, compatíveis 
com suas atribuições, desenvolvidas ao longo 
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de sua vida e devidamente registradas no 
Crea por meio de Anotações de Responsabili-
dade Técnica (ARTs). Pertencem sempre e ex-
clusivamente ao profissional que registrou a 
ART da obra ou serviço realizado e jamais à 
empresa. No caso de uma pessoa jurídica, sua 
capacidade técnico-profissional é atestada 
pelo conjunto dos acervos técnicos dos pro-
fissionais de seu quadro técnico, não existindo 
Certificado de Acervo Técnico em nome de 
empresas.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é o do-
cumento que certifica, para efeito legal, as atividades, sempre compatíveis com sua 
competência, registradas pelo profissional em seu Acervo Técnico, comprovando de 
forma idônea sua experiência no exercício da profissão e atestando seu curriculum vitae. 
Atualmente, o Confea é responsável por guardar milhares de certidões de mais de 980 
mil profissionais registrados. De toda maneira, a exigência da ART regula e protege o 
mercado de trabalho, na medida em que coíbe a participação de leigos e profissionais 
não habilitados para a execução da atividade.

É bom lembrar que o CAT é documento imprescindível para participação em licita-
ções e concursos públicos nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia 
e Meteorologia, em seus diversos níveis de atividade. Por isso, é imperativo que o 
profissional registre a ART de toda atividade por ele exercida, seja referente à copar-
ticipação em equipes multidisciplinares, projetos, consultorias ou avaliações etc.

3.5. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)

O conceito de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) pode ser definido como um 
conjunto de normas, procedimentos, obrigações e responsabilidades legais que vi-
sam a proteger a integridade da saúde física e mental do trabalhador. Diz respeito 
não somente à prevenção de acidentes, como também a medidas que visem à redu-
ção dos riscos de o trabalhador desenvolver doenças ocupacionais, desencadeadas 
pelo exercício de determinada atividade.

No Brasil, o  Decreto nº 3.724 de 1919, que  trata das obrigações resultantes dos 
acidentes no trabalho e também de doenças ocupacionais, foi o primeiro passo de 

A exigência da ART regula
e protege o mercado de 

trabalho, na medida em que 
coíbe a participação de 

leigos e profissionais não 
habilitados para a execução 

da atividade.
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uma longa caminhada jurídica que retirou da alçada do Direito comum os fatos rela-
tivos às relações de trabalho. Seguindo a recomendação da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), um capítulo inteiro da CLT – o Capítulo V – foi dedicado à se-
gurança e Saúde no Trabalho.

 Em seu Artigo 157, a Lei dispõe sobre as obrigações das empresas, que são as de 
cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; além de 
instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar 
no intuito de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais.

As Normas Regulamentadoras foram criadas pela portaria 3114, em 08 de junho de 
1978. São elas que regulamentam e orientam os procedimentos obrigatórios relacio-
nados à Segurança e Saúde do Trabalho em todos seus aspectos. Cem anos depois 
do Decreto nº 3.724 de 1919, no ano de 2019, o governo brasileiro começou a ba-
talha para derrubar várias Normas Regulamentadoras. Algumas alterações já fo-

ram feitas; outras virão.
 

Equipamento de proteção individual (EPI) 
De acordo com a Constituição, é responsabilidade do empregador a “redução dos 

riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança” (art. 
7º, XXII), e a Convenção 155 da OIT assegura a greve ambiental, ou seja, a paralisação 
do trabalho em razão de perigo iminente e grave para a vida ou a saúde dos traba-
lhadores (art. 13).

Algumas Constituições Estaduais preveem o “direito de recusa”, ou seja, a possibli-
dade de paralisação do trabalho pelos empregados diante do risco grave ou eminen-
te no local de trabalho. Tal previsão pode ser verificada na Constituição de São Pau-
lo, art. 229, §2º, e na de Rondônia art. 244.

O art. 166 da CLT prevê que empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, in-
cluindo estagiários, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem 
geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde 
dos empregados.

Trecho da  Norma Regulamentadora nº 6, NR-6 que trata desse item diz:
 

“Cabe ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Traba-
lho (SESMT), ouvida a CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o 
EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. No caso da inexistência do 
SESMT, compete ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orien-
tação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o de-
signado e dois trabalhadores usuários”.
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Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) 
A Norma Regulamentadora nº 4 (NR-4) dispõe sobre a implantação do Serviço 

Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). Seu objetivo é prote-
ger a integridade física e a saúde dos trabalhadores, eliminando ou reduzindo ao 
máximo os riscos existentes. O SESMT – obrigatório em empresas contando com 50 
empregados ou mais, dependendo do risco da atividade – é composto por médico 
do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, 
enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho.

Para proteger o coletivo de trabalhadores exposto a um determinado risco, são 
utilizados os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). Podemos elencar alguns 
deles, como por exemplo:

  Sistema de ventilação e exaustão de gases do local de 
trabalho;

  Proteção de componentes móveis de máquinas e 
sistemas mecânicos;

  Placa sinalizadoras;

  Enclausuramento acústico de fontes de ruído;

  Barreira de proteção contra radiação;

  Extintores de incêndio etc. 
 

As medidas de proteção coletiva devem obedecer à seguinte hierarquia:

  Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a 
formação de agentes prejudiciais à saúde;

  Medidas que previnam a liberação ou disseminação 
desses agentes no ambiente de trabalho;

  Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses 
agentes no ambiente de trabalho.

Quando a adoção de medidas de proteção coletiva for inviável, ou quando não 
forem suficientes, encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, 
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ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras 
providências, tais como:

 Medidas de caráter administrativo ou de organização do 
trabalho;

 Ou utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

A Norma Regulamentadora nº 9 (NR-9) estabelece a obrigatoriedade da adoção, 
por parte de todos os empregadores do Programa de Prevenção de Riscos Ambien-
tais (PPRA), com o objetivo de preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, 
por meio da antecipação, avaliação e consequente controle dos riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho.

Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 
nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensi-
dade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

 
CIPAs 

As Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPAS) foram criadas, por meio 
do Decreto nº 7036 de 1944, que ficou conhecido como “Lei de Acidentes de Traba-
lho de 1944”. A partir de então, toda empresa com mais de 100 empregados deveria 
providenciar a constituição de comissões internas, com representantes dos trabalha-
dores, para:

  Estimular o interesse pela prevenção de acidentes;

  Apresentar sugestões quanto à orientação aos trabalha-
dores sobre o assunto;

 Fiscalizar as medidas de proteção ao trabalho;

 Promover medidas educativas.

Em 1953, com a publicação da Portaria 155, a sigla CIPA foi 
oficializada, entrando definitivamente para o vocabulário da 
Segurança do Trabalho no Brasil. Sua composição, eleição de 
membros, modo de funcionamento são regidos pela NR-5.
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Serão consideradas 
atividades ou operações 

insalubres aquelas que, por 
sua natureza, condições ou 

métodos de trabalho, 
exponham os empregados a 

agentes nocivos à saúde, 
acima dos limites de 

tolerância fixados em razão 
da natureza e da intensidade 

do agente e do tempo de 
exposição aos seus efeitos, 

diz o texto da lei.

O objetivo legal da Comissão – composta 
por representantes do empregador e dos em-
pregados - é o de prevenir acidentes e doen-
ças decorrentes do trabalho, de modo a tor-
nar compatível permanentemente o trabalho 
com a preservação da vida e a promoção da 
saúde do trabalhador. Hoje, com a atualiza-
ção do texto, através das portarias posterio-
res, as empresas que empreguem mais de 19 
trabalhadores devem constituir uma CIPA. 

3.6. INSALUBRIDADE/
PERICULOSIDADE

A Constituição Federal determina que os 
trabalhadores têm direito a adicional de re-
muneração para as atividades penosas, insa-
lubres ou perigosas. A CLT, em seus Artigos 
189 e 193, define as atividades consideradas 
insalubres e perigosas.

Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natu-
reza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes noci-
vos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da inten-
sidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, diz o texto da lei.

Já as atividades ou operações perigosas são aquelas que implicam risco acentua-
do devido à exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou ener-
gia elétrica. Além destas, as atividades profissionais de segurança pessoal ou patri-
monial, que exponham quem a exerce a risco de roubo ou outras espécies de 
violência, também são consideradas perigosas.

Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego elaborar o quadro das atividades e ope-
rações insalubres e perigosas e adotar normas sobre os critérios de caracterização 
da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção 
e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. 

Isto é feito através da publicação e atualização das Normas Regulamentadoras e 
seus anexos. As Normas Regulamentadoras nº 15 e nº 16 e seus anexos tratam especi-
ficamente dos dois itens: insalubridade e periculosidade.
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O trabalho em condições insalubres assegura 
um adicional respectivamente de 40%, 20% e 
10% do salário-mínimo da região, de acordo 
com classificações de máximo, médio e míni-
mo de insalubridade. Já no caso das ocupa-
ções perigosas, o profissional tem assegurado 
um adicional de 30% sobre o salário.

A legislação propõe medidas que possam eliminar ou neutralizar os efeitos da in-
salubridade. Cabe às Delegacias Regionais do Trabalho a notificação da empresa, 
uma vez comprovada a insalubridade para que a elimine ou neutralize.

A Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) aponta quais são os agentes nocivos à 
saúde do trabalhador que tornam sua ocupação insalubre, se exposto além do limite 
tolerável: ruído, calor, radiações ionizantes e não-ionizantes, trabalho sob condições 
hiperbáricas, vibrações,  frio,  umidade,  agentes químicos, poeiras minerais, benze-
no, e agentes biológicos.

A CLT determina que a caracterização e a classificação da insalubridade e da peri-
culosidade, segundo as normas do extinto Ministério do Trabalho serão determina-
das por meio de perícia do Engenheiro do Trabalho ou de Médico do Trabalho regis-
trados no Ministério do Trabalho e Emprego. Essa perícia é atestada através de dois 
documentos: o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e o 
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Cabe, então, à DRT, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro do 
trabalho – devidamente habilitado no CREA –, fixar o adicional devido aos trabalhado-
res expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização. 

Quanto às atividades e ocupações perigosas, a Norma Regulamentadora nº 16 
(NR-16) elenca: as que são executadas com explosivos em situação de risco; as que 
expõem o profissional à ação do calor, umidade, faíscas, fogo, abalos sísmicos, cho-
que e atritos. Em seguida, temos o transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos li-
quefeitos; as atividades que expõem o trabalhador a radiações ionizantes ou subs-
tâncias radioativas; as que expõem o profissional aos riscos da energia elétrica – o 
que, dependendo de sua função, pode ser o caso do engenheiro eletricista. Encerra 
a lista, a atividade de agentes de segurança pessoal e patrimonial; e as atividades 
laborais com utilização de motocicleta.

É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da pe-
riculosidade, também mediante laudo técnico elaborado por Engenheiro de Segu-
rança do Trabalho, ou Médico do Trabalho, determina a NR-16.

Vale lembrar que quem exerceu atividade remunerada em condição insalubre, ou 
seja, exposto a agentes nocivos à saúde tem direito à aposentadoria especial, desde 

Quem exerceu atividade 
remunerada em condição 
insalubre tem direito à 
aposentadoria especial
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que consiga comprovar tal fato através do LTCAT e do PPP. Não é o caso, a princípio, 
de quem exerceu atividade perigosa. Para o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) a periculosidade não é um agente nocivo à saúde; estes só podem ser agen-
tes físicos, químicos ou biológicos.

Isto não quer dizer que quem recebeu adicional de periculosidade não possa plei-
tear aposentadoria especial. Entretanto, será pela via judicial que reivindicará tal di-
reito, arguindo a jurisprudência sobre o assunto.
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4. APOSENTADORIA

4.1. REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O Congresso Nacional promulgou em novembro de 2019 a Emenda Constitucional 
nº 103/2019 do governo federal que altera o sistema de Previdência Social. A reforma 
restringe o acesso, reduz o valor dos benefícios e aumenta o valor das alíquotas de 
contribuições. Trabalhadores e trabalhadoras terão de contribuir por mais tempo e 
receberão benefícios menores.

4.2. APOSENTADORIA POR
ESTUDO EM ESCOLA TÉCNICA   

 
Quem frequentou escola técnica, agrícola ou industrial até dezembro de 1998 pode 

incluir o período de estudo na contagem de tempo para a aposentadoria, desde que 
comprove que era remunerado direta ou indiretamente pelo governo federal. 

Remuneração direta, neste caso, significa bolsa de estudos. Já a remuneração indi-
reta diz respeito a outras despesas custeadas pela União, como alimentação, aloja-
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COMO FAZER 

• Para requerer a contagem do tempo, 
basta solicitar na instituição a Certidão 
Escolar ou Certidão de Tempo de Aluno-
-Aprendiz, na qual constem os dias efeti-
vamente estudados. Os períodos de fé-
rias não contam para fins de 
aposentadoria. O tempo médio para a 
obtenção da certidão é de 60 dias.

• De posse do documento, deve-se procu-
rar o INSS para averbação do tempo, le-
vando também documentos de identifi-
cação, Carteira de Trabalho, CNPJ e 
endereço do atual local de trabalho.

mento, uniforme, material escolar e assistência 
médica e odontológica.  

A matéria está disciplinada pelos artigos 76, 
77 e 78 da Instrução Normativa nº 77 do 
INSS/2015, segundo a qual, os períodos de 
aprendizado profissional realizados até 16 de 
dezembro de 1998 serão considerados como 
tempo de serviço/contribuição independente-
mente do momento em que o segurado venha 
a implementar os demais requisitos para a 
concessão de aposentadoria no RGPS.

Em junho de 2017, uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre o mandado de 
segurança nº 31.518/DF, dificultara o acesso ao 
benefício, ao exigir também a comprovação 
de que o trabalho desenvolvido pelo aluno-
-aprendiz era encomendado à instituição de 
ensino por terceiros. 

No final de 2018, porém, a Turma Nacional 
de Uniformização (TNU) eliminou essa necessidade. Esta uniformização orienta os 
julgamentos dos Juizados Especiais Federais, onde tramitam ações calculadas em 
até 60 salários-mínimos. E está em vigência até que o STF seja provocado a rediscu-
tir o assunto. 

 

4.3. PREVIDÊNCIA DE ENGENHEIROS
SERVIDORES PÚBLICOS E PROFESSORES 

 
Aposentadoria para professor
federal da rede básica 

Os engenheiros que começarem a trabalhar agora como professores da rede fede-
ral de ensino básico também serão muito afetados pela nova reforma da previdência, 
mas ainda poderão se aposentar com idade inferior a dos demais trabalhadores: 60 
anos para homens e 57 para mulheres, com 25 anos de contribuição.  

As regras valem para aqueles que atuarem na educação infantil, ensino fundamental 
obrigatório e ensino médio, incluindo aí as escolas técnicas, agrícolas e industriais. Só 
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Ingresso até 16/12/1998

HOMENS MULHERES

IDADE 53 48

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO* 30 25

OUTROS REQUISITOS

não valem para os professores universitários, submetidos às regras dos demais servi-
dores públicos federais. 

Os professores da rede básica federal que já poderiam pedir a aposentadoria antes 
da promulgação da reforma têm o direito adquirido conforme as regras antigas. 

Já aqueles que estão no mercado de trabalho, poderão optar entre duas regras de 
transição quando forem pleitear o benefício: a do pedágio ou a dos pontos. Pela pri-
meira, poderão se aposentar com 55 anos de idade e 30 de contribuição, no caso dos 
homens, e 52 anos de idade e 25 de contribuição, no caso das mulheres. 

Entretanto, terão que pagar pedágio de 100% dos anos que faltavam para apo-
sentadoria quando a reforma foi publicada. Uma mulher que tinha 22,5 anos de 
contribuição, por exemplo, terá que trabalhar mais os 2,5 anos que faltam e mais 
2,5 do pedágio. 

Aqueles que optarem pela regra de transição dos pontos terão que somar idade 
mínima mais pontos, que têm caráter progressivo ao longo dos anos. Os pontos são a 
soma da idade com o tempo de contribuição. Por exemplo, quem tem 60 anos de ida-
de e 36 anos de contribuição, possui 96 pontos. O aumento é de um ponto por ano, 
até chegar a 105 para os homens, em 2028, e 100 para as mulheres, em 2033.

A aposentadoria compulsória continua valendo para os servidores que completa-
rem 75 anos de idade. O valor é calculado de acordo com a mesma fórmula usada 
para quem se aposentar hoje. 

Para quem já pode pedir a aposentadoria: 
Se você já cumpriu as exigências das regras antigas, pode se aposentar de acor-

do com elas, apesar de as novas regras já terem sido publicadas. 
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HOMENS MULHERES

IDADE 55 50

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO* 30 25

OUTROS REQUISITOS

Ingresso após 16/12/1998:

*Exclusivo como professor da rede básica federal.

Quanto cada um vai receber?
Ingresso até 31/12/2003 = valor integral do último salário (integralidade), reajusta-

do como o do servidor da ativa (paridade). 
De 1/1/2004 até 3/2/2013 = média dos 80% maiores salários de contribuição des-

de julho de 1994.
A partir de 4/2/2013 = média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho 

de 1994, limitado ao teto do INSS. Mas quem ganha acima do teto, pode aderir ao 
regime de Previdência Complementar.

Para quem já está no mercado de trabalho 
Há duas regras de transição e cada profissional pode escolher a que melhor lhe 

convier, desde que não atinja 75 anos de idade.

Aposentadoria compulsória:
Para quem atinge 75 anos de idade sem pedir aposentadoria. 

Quanto recebe?  
60% da média de contribuição desde julho de 1994 MAIS 2% para cada ano tra-

balhado após 20 anos de contribuição MULTIPLICADO pelo número de anos de 
contribuição DIVIDIDO por 20.
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HOMENS MULHERES

IDADE 55 52

TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO*

30 anos + 100% do 
que faltava na data 
de publicação da 
reforma.

25 anos + 100% do 
que faltava na data 
de publicação da 

reforma.

OUTROS REQUISITOS

*Exclusivo como professor da rede básica federal.

HOMENS MULHERES

IDADE Idade mínima
+ pontos

Idade mínima
+ pontos

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO* 30 25

*São exigidos 20 anos como servidor público federal e 5 no cargo em
que se deu a aposentadoria.

1ª REGRA DE TRANSIÇÃO: pedágio de 100%

Quando recebe?
Ingresso até 31/12/2013 = valor integral do último salário (integralidade), reajustado 
como o do servidor da ativa (paridade).
Ingresso a partir de 2014: 100% da média de contribuição de todos os salários desde 
julho de 1994. 

2ª REGRA DE TRANSIÇÃO: por idade mínima e por pontos

Quanto recebe?
Ingresso até 31/12/2013 = valor integral do último salário (integralidade), reajustado 
como o do servidor da ativa (paridade), se completar 60 anos (homens) ou 57 (mulher). 
Ingresso a partir de 2014: Homens e mulheres seguem as novas regras, que preveem 
idade mínima de 60 anos para homens e 57 para mulheres, ambos com 25 anos de 
contribuição. 
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Para quem começa a trabalhar agora

HOMENS MULHERES

IDADE MÍNIMA 60 57

CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA EXIGIDA 25 25

TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO 10 10

TEMPO NO CARGO 5 5

Quanto recebe?
Homens e mulheres seguem as novas regras.

4.4. APOSENTADORIA ESPECIAL
POR ATIVIDADE INSALUBRE

A Reforma da Previdência não deixou pedra sobre pedra no que diz respeito à 
aposentadoria especial por periculosidade/insalubridade. 

Até a promulgação da Emenda Constitucional 103, o tempo de trabalho/contribui-
ção da aposentadoria especial tinha relação apenas com a atividade exercida em 
condições insalubres acima dos limites aceitáveis. Dependendo do grau de exposi-
ção e da lesividade do agente a que esteve exposto, o trabalhador poderia se apo-
sentar depois de 15, 20 ou 25 anos de atividade. Ou seja, tratava-se de uma aposen-
tadoria sem idade mínima e ainda com direito a benefícios integrais.

Além disso, a aposentadoria especial por periculosidade/insalubridade descartava o 
fator previdenciário. Este – criado pela Lei 9.876/99, durante o governo de Fernando Hen-
rique Cardoso – leva em conta a idade do trabalhador no momento de conceder a apo-
sentadoria, reduzindo seu valor de maneira inversamente proporcional à idade do segura-
do, ou seja, visa reduzir os benefícios de quem se aposenta antes da idade mínima.

Para quem já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria especial até o 
dia 12 de novembro último continua valendo as velhas regras, pois já havia adquirido 
tal direito dentro do antigo quadro jurídico.
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A partir da entrada em vigor da EC 103, nada disso conta mais. Agora, tanto o 
tempo de contribuição quanto a idade mínima são requisitos necessários para plei-
tear o benefício.

Face às novas regras estabelecidas, a aposentadoria especial pode até representar 
um ônus ou um empecilho para aqueles que exerceram atividade em situação insa-
lubre, penosa ou perigosa e aspiram se aposentar, na medida em que em alguns ca-
sos deverão trabalhar ainda mais para obter tal direito.

A partir de agora, para os trabalhadores que entraram no mercado de trabalho 
após 13 de novembro último, ou seja, que até então não tinham contribuído para os 
cofres da Previdência, a idade mínima também deve ser observada, de acordo com 
a atividade profissional em serviço considerado penoso ou insalubre, conforme po-
demos ver na tabela abaixo:

Novas Regras

Tempo mínimo de contribuição/atividade exposto a agente nocivo à saúde 
ou à integridade física acima dos limites estabelecidos

Idade 
mínima 

25 anos 60 anos

20 anos 58 anos

15 anos 55 anos

E para aqueles que já estavam inscritos antes da reforma, ou seja, trabalhando em 
condições especiais e contribuindo para o INSS, mas que não preenchem ainda os 
requisitos necessários para se aposentar, foi estabelecido uma tabela de pontuação, 
que se serve da soma da idade e do tempo mínimo exigido (para ambos os sexos), 
determinando o número de pontos necessários para preencher os requisitos da apo-
sentadoria, conforme demonstra a tabela:
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Regra de transição

Outro prejuízo sofrido pelos trabalhadores diz respeito ao cálculo do benefício da 
aposentadoria especial, que deixa de ser equivalente a 100% do salário-de-benefício 
(como era previsto na Lei nº 8.213/91, Art. 57, § 1º) e passa a ser 60 % da média de 100% 
de todos os salários + 2% por ano de trabalho especial acima de 15 anos ou 20 anos. 
Essa nova fórmula será aplicada tanto para a nova regra quanto para a de transição.

Na prática, muitos irão pensar duas vezes se realmente vale a pena pleitear uma apo-
sentadoria especial; e essa dúvida vale tanto para a nova regra quanto a de transição.

Na conversão do tempo de contribuição especial em tempo de contribuição co-
mum, o tempo especial vale 1,4 do tempo normal para homens e 1,2 para as mulheres; 
ou seja, vale 40% a mais no caso dos homens e 20% a mais no das mulheres. Só que, 
como essa possibilidade de conversão também foi um dos direitos extintos pela Re-
forma, ela só é possível de ser feita com o tempo trabalhado até 12 de novembro de 
2019, antes da Reforma.

Finalmente, vale a pena lembrar que os próprios parlamentares – talvez em um 
lampejo de consciência de que estavam retirando direitos inalienáveis daqueles que 
põem a saúde e a integridade física em risco para gerar a riqueza da Nação – inseri-
ram no "Art. 201, I, § 1º a possibilidade de que a Aposentadoria Especial seja revista 
através de Lei Complementar:

§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de be-
nefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de 
idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentado-
ria exclusivamente em favor dos segurados:
II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos 
e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracteriza-
ção por categoria profissional ou ocupação.

Tempo mínimo de contribuição/atividade exposto à agente nocivo
à saúde ou à integridade física acima dos limites estabelecidos

Pontos 
necessários

25 anos 86

20 anos 76

15 anos 66
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5. SINDICALIZAÇÃO
5.1. DIREITO À SINDICALIZAÇÃO

O direito à sindicalização é de todos os trabalhadores. Todos podemos nos asso-
ciar aos nossos sindicatos. Está no artigo 8º de nossa Constituição. E está também 
nas disposições da OIT. A liberdade sindical é um dos direitos fundamentais reconhe-
cidos pela Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Traba-
lho de 1998.

O Brasil está entre os membros fundadores da OIT e participa da Conferência In-
ternacional do Trabalho desde sua primeira reunião. Quando um país assina uma das 
Convenções da OIT, esta passa a fazer parte de seu ordenamento jurídico. 

Desde a sua criação, os membros tripartites da OIT adotaram 189 Convenções 
Internacionais de Trabalho e 205 Recomendações sobre diversos temas (emprego, 
proteção social, recursos humanos, saúde e segurança no trabalho, trabalho marí-
timo etc).  

 
“Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito 
de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direi-
to de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os es-
tatutos das mesmas.”. 

Convenção 87 da OIT - artigo 2º 

 

5.2. POR QUE PROCURAR O SINDICATO PARA
HOMOLOGAR A RESCISÃO DE TRABALHO? 

A reforma trabalhista acabou com a obrigatoriedade de homologação das de-
missões de trabalhadores com mais de um ano de trabalho pelos sindicatos, como 
está na CLT.

A CLT em seu art. 477, § 1º e 3º determinava que as homologações deveriam ser 
feitas pelo Ministério do Trabalho, Sindicato, promotor de justiça ou procurador do 
trabalho, defensor público e, na falta ou no impedimento destes, pelo juiz de paz.

As homologações nos sindicatos garantem que não haverá fraude no pagamento 
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A falta de homologação
nos sindicatos aumentará

o número de direitos 
trabalhistas violados

pelas empresas. 

das verbas rescisórias. É necessário muito co-
nhecimento das leis trabalhistas e da conven-
ção coletiva para que isso não aconteça. Na 
hora da homologação são verificados os itens: 
pagamento de férias vencidas e proporcionais 
acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional, avi-
so prévio trabalhado e indenizado, saldo de 
salário, motivo do término do contrato, adicio-
nais de insalubridade e periculosidade, paga-

mentos de horas extras e pagamento da multa de 40% do FGTS. 
E ainda mais importante é participar das assembleias que definem os acordos co-

letivos. Os profissionais podem decidir em acordos ou convenções coletivas, a obri-
gatoriedade de homologação das rescisões contratuais pelos Sindicatos.

E lembre-se que mesmo que tenha recebido o valor discriminado na rescisão, o 
empregado pode questionar as verbas recebidas na Justiça se perceber irregularida-
de no pagamento das verbas rescisórias, antes de completar dois anos da rescisão 
do contrato de trabalho.

 

5.3. SINDICALIZE-SE

As mudanças promovidas na legislação trabalhista nos últimos anos levam os 
trabalhadores brasileiros a condições de trabalho análogas àquelas do início do 
processo de industrialização no mundo, quando sequer havia sindicatos. Sua 
inspiração é ultraliberal: redução do papel do Estado na economia, desregulamentação 
e supressão de direitos, fortalecimento da esfera privada em detrimento da pública 
e do indivíduo frente à ação coletiva. 

Sem sindicatos estaríamos ainda trabalhando 16 horas por dia. 
Os direitos que os trabalhadores têm, hoje, são frutos de muitas lutas, durante mais 

de cem anos. A primeira delas foi pela redução e pela fixação da jornada de trabalho. 
Somente a partir dos anos 1920 os trabalhadores do mundo começaram a conquistar 
as 8 horas diárias. 

Essas conquistas vieram com assembleias, passeatas, greves. 
No Brasil, as primeiras greves pelo 13º salário começaram em 1953, em São Paulo, 

porém, esse direito só foi reconhecido em lei em 1962. 
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Tudo o que os trabalhadores conquistam é fruto da luta dos sindicatos: leis de 
aposentadoria, de acidentes de trabalho, da licença-maternidade.  

Como os sindicatos sustentam suas atividades?
Antes da Reforma Trabalhista feita (Lei 13.467/2017), o desconto da contribuição 

sindical em folha de pagamento pela empresa era obrigatório para todos os 
empregados, no mês de março. O valor era correspondente a um dia de trabalho. 
Todos contribuíam e todos se beneficiavam das conquistas do Sindicato, fossem 
sindicalizados ou não. Hoje, os sindicatos dependem de decisão voluntária dos 
profissionais e do pagamento das mensalidades.

É preciso que você se sindicalize, participe das atividades organizadas
pelos Sindicatos e contribua financeiramente. 

O que o Sindicato pode fazer por você

  Negociação de acordos coletivos

  Defesa do Salário Mínimo Profissional

  Cursos de formação e qualificação profissional

  Treinamentos e palestras sobre Indústria 4.0

  Assessoria contábil

  Assessoria jurídica gratuita ou com valores reduzidos

  Ações trabalhistas

  Convênios para descontos em prestação de serviços

  Orientações para imposto de renda

  Homologação e conferência de cálculo rescisório

  Campanhas de valorização profissional

  Fortalecimento de networking entre os engenheiros e engenheiras

  Disponibilização de espaços para o seu curso e/ou coworking
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COMO CONTRIBUIR COM O SINDICATO?

  Participe das assembleias, cursos e palestras

  Fique em dia com as mensalidades

COMO REIVINDICAR SEUS DIREITOS?

  Consulte seu Acordo ou Convenção Coletiva e conheça seu direitos

  Procure o seu sindicato

SINDICATOS FILIADOS À FISENGE

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA
www.sengeba.org.br | senge@sengeba.org.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.senge-es.org.br | senge-es@senge-es.org.br

SINDICATO DE ENGENHEIROS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
www.sengemg.com.br | sengemg@sengemg.com.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DA PARAÍBA
www.sengepb.com.br | secretariajp@sengepb.com.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ
www.senge-pr.org.br | senge-pr@senge-pr.org.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE PERNAMBUCO
www.sengepe.org.br | sengepe@hotlink.com.br |sengepe.adm@gmail.com

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.sengerj.org.br | secretaria@sengerj2.org.br
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:

www.fisenge.org.br/

instagram.com/fisenge_federacao

www.facebook.com/federacaofisenge/

(21) 98174-8351

SEA-RN - SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
www.searn.org.br | contato@searn.org.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE RONDÔNIA
www.senge-ro.org.br | sengero1985@gmail.com

SEAGRO-SC - SINDICATO DOS
ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA
www.seagro-sc.org.br | seagro@seagro-sc.org.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE
www.sengese.org.br | sengese@sengese.org.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE VOLTA REDONDA (RJ)
www.senge-vr.org.br | senge-vr@senge-vr.org.br
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6. CONSELHOS
PROFISSIONAIS
6.1. O QUE SÃO OS CONSELHOS

 
O Estado brasileiro não dá conta, diretamente, de proteger a população de maus 

profissionais, de leigos e de empresas inidôneas. Para isso, ele criou os conselhos 
profissionais. No nosso caso, o Sistema Confea/Crea, responsável por regulamentar 
e fiscalizar o exercício profissional da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e 
Meteorologia, conforme prevê a Lei Federal 5.194/1966, foi criado há 86 anos e atua 
de forma associada e coesa, orientando, disciplinando, fiscalizando e zelando pelo 
aperfeiçoamento do exercício profissional, sempre observando padrões de excelên-
cia técnica e princípios éticos. O Conselho busca garantir a qualidade dos serviços 
de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia pres-
tados à população, zelando assim pela defesa da sociedade e do 
desenvolvimento sustentável do país e pelo progresso econô-
mico e social do Brasil.
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É por meio da fiscalização do exercício e atividades das profissões regulamentadas 
pela Lei n° 5.194, que o Sistema Confea/Crea assegura a prestação de serviços técni-
cos ou execução de obras com participação de profissional habilitado, dentro das 
normas técnicas e padrões éticos. Por exemplo, no ano de 2019, milhares de ações 
de fiscalização foram realizadas pelos 27 Creas existentes, garantindo assim a segu-
rança da sociedade como um todo.

Cabe aos conselhos a responsabilidade de fiscalizar o exercício profissional e esta-
belecer sanções éticas diante de atuações que contrariem as normas estabelecidas. 
Esta fiscalização é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar da popula-
ção, além de assegurar políticas públicas de qualidade. Somente por meio da atua-
ção dos conselhos é possível normatizar a responsabilidade civil, ambiental e social 
das atividades tecnológicas e das obras de engenharia, como barragens ou usinas 
hidrelétricas, por exemplo.

6.2. PEC 108/2019

Como se não bastasse a ofensiva contra os Sindicatos, agora também os Conse-
lhos Profissionais estão na mira do atual governo.  Em 9 de julho de 2019, o ministro 
da Economia Paulo Guedes, apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
108 com o claro intento de minar as entidades profissionais contra as quais o gover-
no Bolsonaro está em pé de guerra.

Como não poderia deixar de ser, a iniciativa mobilizou todas as categorias profis-
sionais na defesa de seus Conselhos. No mês seguinte, foi criada a Frente Parlamen-
tar de Apoio aos Conselhos Profissionais de Classe, reunindo a maioria das entidades 
existentes no País, entre eles o Sistema Confea/Crea, e mais de 200 parlamentares, 
com o objetivo de barrar a PEC. No final de dezembro do ano passado, diante da 
mobilização criada em defesa dos Conselhos Profissionais, o Governo voltou atrás e 
retirou sua proposta. Mas ao que tudo indica não desistiu da ideia: uma nova PEC 
deve ser enviada ao Congresso, redigida em um “tom mais conciliador”, já adiantou 
o relator da PEC 108, deputado Edio Lopes (PL-RR). 

Se a PEC for aprovada, os conselhos profissionais correm um sério risco de extin-
ção, isto porque, com as mudanças sugeridas ao texto constitucional, as alterações 
na natureza dos conselhos e no seu modo de funcionamento serão tão profundas 
que eles perderão sua própria razão de ser. O objetivo visado – mas não declarado 
– é o de desmantelá-los de tal forma que seu funcionamento se inviabilize.
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A proposta enviada em julho/19 incluía no art. 174 da Constituição dois dispositivos: 
o Art. 174-A e o 174-B. 

O primeiro determinando que “a Lei não poderá estabelecer limites ao exercício de 
atividade profissional ou obrigação de inscrição em conselho profissional sem que a 
ausência de regulação caracterize risco de dano concreto à vida, à saúde, à seguran-
ça ou à ordem social”. 
O segundo dispositivo sugerido atribui aos conselhos profissionais a natureza de pes-
soas jurídicas de direito privado e dispõe que a criação, os princípios de transparência, 
a delimitação dos poderes de fiscalização e de aplicação de sanções, além do valor 
máximo das taxas, anuidades e das multas deverão ser determinados por Lei Federal.

Desta forma, de acordo com a esta proposta, qualquer profissional poderia exercer 
seu ofício sem pertencer ao respectivo conselho e sem ser fiscalizado por ele. Ora a 
fiscalização do exercício da profissão perde então um de seus requisitos fundamen-
tais, que é a necessária abrangência. Que sentido teria uma fiscalização que subme-
tesse somente a conduta de uma parcela dos profissionais às normas técnicas e pa-
drões éticos, deixando de lado justamente os que não se dispõem a aceitá-la? 

Os conselhos profissionais são tidos pela doutrina jurídica como autarquias corpora-
tivas, desempenhando função típica da administração pública, que é a de fiscalizar e 
normatizar o exercício profissional, aplicar sanções etc., exercendo assim o poder de 
polícia. No nosso ordenamento jurídico, é consenso que a definição de autarquia é 
provida pelo Decreto-Lei nº 200/67. Em seu art. 5º, inciso I, lê-se que “a autarquia é um 
serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita pró-
pria, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para 
seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”. 

Na realidade, esta torção no dos princípios jurídicos não é uma invenção inédita do 
atual governo. Ela já foi tentada no final da década de 1990, quando o Governo de 
Fernando Henrique Cardoso inseriu na Medida Provisória 1549-36, que dispunha so-
bre a organização dos ministérios, o art. 58, atribuindo aos conselhos profissionais a 
natureza de pessoa jurídica de direito privado.

Posteriormente, essa medida foi transformada na Lei  9.649, de 27 de maio de 1998 
e mantido o texto do artigo 58: “Os serviços de fiscalização de profissões regula-
mentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, me-
diante autorização legislativa.” Em seu § 2o, o artigo dispunha que os conselhos de 
fiscalização de profissões regulamentadas não manteriam qualquer vínculo funcio-
nal ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública e também reiterava sua 
natureza de pessoa jurídica de direito privado.
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No entanto, em 2002, no julgamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
1717, o STF, em decisão unânime, considerou 
inconstitucional o Art. 58 da Lei 9.649, justi-
ficando que “a interpretação conjugada dos 
artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágra-
fo único, 149 e 175 da Constituição Federal, 
leva à conclusão, no sentido da indelegabili-
dade a uma entidade privada de atividade 
típica de Estado, que abrange até poder de 
polícia, de tributar e de punir, no que con-
cerne ao exercício de atividades profissio-
nais regulamentadas, como ocorre com os 
dispositivos impugnados”.  Ou seja, a Supre-
ma Corte simplesmente, por unanimidade, 
rechaçou a tentativa de atribuir aos conse-
lhos profissionais a natureza de pessoa jurí-
dica de direito privado.

 

6.3. POR QUE ME REGISTRAR? 

Para fortalecer os conselhos profissionais. 
Um dos mais importantes instrumentos de 
defesa da sociedade na fiscalização profis-
sional são os Conselhos.

Desobrigar os profissionais da inscrição em 
seus respectivos conselhos é apostar na des-
regulamentação a um custo econômico e so-
cial muito alto. Se hoje já existe uma desvalo-
rização das atividades técnicas em nosso 
país, com o declínio desses órgãos, haverá 
uma precarização dos serviços, e a insegu-
rança será generalizada.

O Sistema Confea/Crea cumpre seu papel 
social quando delibera sobre habilitação e 
atribuição de títulos, atividades e competên-
cias profissionais. Ou ainda quando se mani-

RISCOS

E DESREGULAMENTAÇÃO

  Construções irregulares

  Produção de alimentos sem 
segurança

  Acidentes e dificuldades com 
projetos de mobilidade

  Insegurança na contratação de 
serviços

  Desvalorização das atividades 
técnicas

  Falta de regulamentação e 
fiscalização do exercício 
profissional

  Risco para sustentabilidade no 
uso de recursos naturais

  Práticas antiéticas são 
frequentes sem fiscalização

  Desmonte de uma rede protetiva 
dos engenheiros e das 
engenheiras
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festa junto ao Ministério da Educação sobre cursos das áreas abrangidas pelo Siste-
ma. Uma grande vitória foi alcançada recentemente quando o Confea barrou o 
aumento de 20% para 40% na carga horária de disciplinas de Ensino a Distância nos 
cursos de Engenharia, mantendo assim a obrigatoriedade presencial no estágio e 
aulas em laboratório. Neste caso, o Confea reafirmou seu compromisso com a exce-
lência profissional.

Conselhos profissionais são instituições públicas, de natureza autárquica especial, 
que não recebem recursos orçamentário-financeiros do orçamento da União. Por-
tanto, sobrevivem de recursos oriundos das anuidades para cumprir uma missão 
pública, essencial e legal: a de fiscalizar e disciplinar o exercício profissional de pro-
fissões regulamentadas por lei, controlando e aplicando sanções. 



www.confea.org.br

A ENGENHARIA
TRANSFORMA

DO TIJOLO AOS EDIF´CIOS

A capacidade de transformar os elementos e modifi car a natureza é o que nos faz humanos. Da terra, 
da água ou do ar, a engenharia é capaz de criar mais alimentos, mais segurança, mais conforto e mais 
energia, transformando as nossas vidas para melhor. Todas as descobertas, máquinas, equipamentos 
que facilitam e enriquecem o nosso dia a dia são conquistas da engenharia.

Para qualquer obra ou serviço, conte sempre com um engenheiro.





Construir um país melhor é com elas.
O papel das mulheres na engenharia, na agronomia e nas geociências é fundamental para o desenvolvimento 

do País. Por isso, no Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, atuamos para ter cada vez mais mulheres em importantes 

posições. Para nós, o papel da mulher é criar, inovar e liderar.

Contrate uma engenheira
w w w . c o n f e a . o r g . b r
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