
  
 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS (PES) 

 

Evento: 6° CEP – CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA 

Local: Aracaju- SE Data: 17 a 19/07/2013 

P R O P O S I Ç Ã O  N º  P E S / O P / 1 0 / S E  

EIXO REFERENCIAL 
 

  1. Formação Profissional    x 3. Organização Profissional  
 

  2. Exercício Profissional     4. Integração Profissional  
 

             5. Inserção Internacional  
 

Título da Proposição: Alteração da Lei 5194/66 

I – Situação existente  
Art. 6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:  
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos 
profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais; 
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições  discriminadas em seu registro;  
c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e 
serviços sem sua real participação nos trabalhos delas;  
d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade;  
e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos 
profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único 
do Art. 8º desta Lei.  
 

II – Descrição da Proposição  
Art. 6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro-agrônomo:  
a) a pessoa física habilitada ou jurídica devidamente constituída que realizar atos ou prestar serviços, públicos 
ou privados, reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos 
Regionais; 
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro;  
c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e 
serviços sem sua real participação nos trabalhos delas;  
d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade;  
e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos 
profissionais da Engenharia e da Agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do Art. 8º desta 
Lei. 
 

III – Justificativa  
Considerando que a Lei 5194 foi constituída para regular as profissões da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, a pessoa física citada na alínea “a” é uma pessoa física que é habilitada, ou seja, concluiu seu 
curso de graduação e consequentemente possui seu diploma, mas não se registrou no respectivo regional, já 
que para o leigo, como é comumente utilizado atualmente, existe um dispositivo que é a Lei de Contravenções 
Penais conforme Artigo 76. 
 

IV – Fundamentação legal  
 
Lei 5194/66 

V – Sugestão de mecanismo de implantação  
 
Aprovação nos poderes constituídos. 

 

A FAVOR: 33 CONTRA: 00  ABSTENÇÕES: 05 

APROVADA 


