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EMENTA: Aprova proposta do Conselheiro Eng. Civil Eli Andrade da 

Silva, contrária ao parecer do Conselheiro Norman Barbosa Costa, para 

o processo de denúncia em desfavor do Eng. Civil L. A. S. N.  

 

DECISÃO 

                                 

                                         A Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão 

Ordinária nº. 16, realizada no dia 21 de setembro de 2016, apreciando a denúncia impetrada 

pelos Conselheiros Federais Eng. Civil Alessandro Macedo Machado, Eng. Eletricista Carlos 

Batista das Neves, Eng. Eletricista Lúcio Antônio Ivar do Sul e o Eng. Agrônomo Daniel 

Antônio Salati Marcondes membros da Comissão Eleitoral Federal, em desfavor do Conselheiro 

Federal Eng. Civil L.A.S.N, por conduta indevida; considerando o parecer do Conselheiro 

relator Eng. Civil Norman Barbosa Costa, transcrito a seguir: “Trata-se de requerimento 

recebido neste Conselho em 03/08/16, firmado pelo eng. civil Alessandro Macedo Machado, 

eletricistas Carlos Batista das Neves e Lúcio Antônio Ivar do Sul (coordenador) e eng. agro. 

Daniel Antônio Salati Marcondes (coord. adjunto), todos membros da Comissão Eleitoral 

Federal – CEF - e que apresentam Denúncia por Descumprimento ao Código de Ética, em face 

de ações atribuídas ao eng. civil L.A.S.N, igualmente integrante do quadro da supracitada 

Comissão. Situaram-se tais cometimentos na própria sede da Instituição/Brasília, em pleno 

ambiente de trabalho.De inicio tomemos os instrumentos legais mais diretamente relacionados 

ao tema para fins de situar o fórum competente no exame dos autos e nosso posicionamento.1 - 

preconiza o art. 7º do regulamento do código, resolução 1.004/2003: “o processo será 

instaurado após ser protocolado pelo setor competente do CREA em cuja jurisdição ocorreu a 

infração, decorrente de denúncia formulada por escrito e apresentada por instituições de 

ensino, qualquer cidadão, associações ou pessoas jurídicas”.2 - Do regimento do CONFEA, 

res. 1015/06, artigo 9º, item XXXIX – compete ao Plenário comunicar aos respectivos Creas 

atos dos seus presidentes ou do presidente do Confea, dos conselheiros federais e regionais, e 

dos diretores–executivos da Mútua que, praticados no exercício de função no Sistema 

Confea/Crea, configurem indícios de infração ética, disciplinar ou administrativa, ou ilícito 

cível ou penal.Por medida de segurança da legalidade nos restou buscar apoio junto a ASSJU 
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do CREA-PE que em seu parecer alterou o leque de alternativas conceituais afastando o 

Confea da adoção de medidas por força de se constituir em instância recursal, competindo-lhe 

segundo o artigo 27, inciso “n” da lei 5.194 (competência do Confea - julgar, em grau de 

recurso, as infrações do Código de Ética profissional do engenheiro e engenheiro–agrônomo, 

elaborados pelas entidades de classe).O papel do seu Plenário com dever de comunicação, foi 

alijado do processo apesar de não lhe ter sido até então imputado compromisso com 

julgamento. Evitou-se infringir a chamada supressão de competência estudada no parecer 

jurídico.  Porém, haveria de se considerar o conhecimento dos fatos através da deliberação nº 

013/2016-CEF ao lhe propor abertura de inquérito administrativo interno, afastamento 

temporário do conselheiro enquanto perdurar o inquérito e encaminhamento de cópia dos autos 

para o Crea-Pe com solicitação de abertura de processo ético por afronta ao artigo 10, I alínea 

c, IV alíneas b e c. E mesmo provocado não se manifestou nos termos da norma.Por jurisdição 

pontuaríamos o CREA-DF, perfeitamente identificado e também não lembrado no parecer em 

referência.3 – E o local onde deveria ser instaurado o processo passou a ser deslocado para 

roteiro diverso em função da classificação de caso omisso e sua definição enquadrar-se no 

artigo 81 do regulamento do código de ética “nos casos omissos aplicar-se-ão, supletivamente 

ao presente regulamento, a legislação profissional vigente, as normas do direito administrativo, 
do processo civil brasileiro e os princípios gerais do Direito agregado a normas 

disciplinadores do direito civil, redundando na aplicação do Código de Processo Civil, art. 43, 

“determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.São 

reconhecidas lacunas na Legislação, segundo o parecer (pagina 1, quarto parágrafo, quarta 

linha), e permanecendo nossos questionamentos iniciais, em face das várias considerações 

expostas, opinamos pela incompetência deste Conselho recomendando a Câmara, na condição 

de instância decisória, pelo não encaminhamento à Comissão de Ética como destinação do 

processo e consequente arquivamento.” Considerando ainda a proposta do Conselheiro Eng. 

Civil Eli Andrade da Silva, para que o processo tenha o encaminhamento a seguir: “O 

argumento citado pelo Conselheiro Relator, contido na Resolução 1015/06 - Regimento do 

CONFEA, Artigo 9º - Inciso XXXIX, neste momento não se correlaciona com o fato e motivo 

para impedir que a denúncia em questão seja acatada. Até porque o que está previsto ali se 

dará em etapa posterior, quando deverá vier à tona elementos que poderão ou não confirmar os 

indícios infracionais denunciados. Portanto, não tendo sido ainda arguido o Confea, por não 

ser ainda a instância inicial, não há porque extinguir de imediato a denúncia trazida a este 

CREA, e que agora chega a esta CEEC, tendo como pressuposto o que reza o artigo adiante 

descrito, qual seja: Resolução 1015/06 – Regimento do CONFEA – Competência do Plenário 

- Artigo 9º - ............................ - XXXIX – comunicar aos respectivos Creas atos dos seus 

presidentes ou do presidente do Confea, dos conselheiros federais e regionais, e dos diretores-

executivos da Mútua que, praticados no exercício de função no Sistema Confea/Crea, 

configurem indícios de infração ética, disciplinar ou administrativa, ou ilícito cível ou 

penal;Pensar diferente disso seria o mesmo que dizer que qualquer processo que fosse dado 

entrada em qualquer Crea deste país, antes de tudo o Confea haveria preliminarmente de se 

manifestar.Por outro lado, parece-me que o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica deste 

conselho não se ateve em analisar de forma clara e objetiva a dúvida existente em alguns dos 
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membros desta Câmara Especializada, e que aqui tentarei esclarecer. Ora, entendo que a 

dúvida inicialmente que pairou nesta CEEC, era sobre qual seria a primeira instância a ser 

submetida a análise da denúncia formulada acerca do profissional que detém cargo de 

Conselheiro Federal no sistema CONFEA/CREA, eleito no estado de Pernambuco, pela 

modalidade da Engenharia Civil, conforme determina o sistema de rodízio conhecido como 

“Rosa dos Ventos”.Observo que o dito Parecer trouxe em suas considerações iniciais o fato de 

que não seria o CONFEA a ser invocado em primeiro lugar, já que se ali fosse estaria se 

suprimindo instâncias julgadoras, prejudicando de fato o denunciado. Contudo, em nenhum 

momento isto foi e nem haveria de ser cogitado, já que não restava dúvida onde se daria o 

início processual, tendo em vista que o Regulamento para Condução do Código de Ética – 

Resolução 1004/03 do Sistema CONFEA/CREA, trás em seu bojo o seguinte ditame: 

CAPÍTULO III - DO INÍCIO DO PROCESSO - Art. 7º O processo será instaurado após ser 

protocolado pelo setor competente do Crea em cuja jurisdição ocorreu a infração, decorrente 

de denúncia formulada por escrito e apresentada por: (elenca quem pode formular a 

denúncia).Portanto, a probabilidade de envio para o CONFEA deve de imediato ser afastada, 

até porque nunca foi cogitada, como de fato não poderia e nem deveria ser, levando-se em 

conta o que estabelece a regra acima. Outro fato que merece ser citado é o contido no parecer, 
referente a representatividade que tem o profissional em questão, em função do seu cargo. Nele 

se deduz que pelo fato do profissional ser Conselheiro Federal representando o Crea-PE, o que 

não é verdade, seu processo deveria ser iniciado no Crea de origem. Ocorre que este 

entendimento não pode prosperar frente ao que diz as normas vigentes. Observamos na 

definição do que vem a representar o Conselheiro Federal no seguinte instrumento: Resolução 

1015/06 – Regimento do CONFEA – CAPÍTULO III - DO CONSELHEIRO FEDERAL - 

Art. 11. O conselheiro federal é o profissional habilitado de acordo com a legislação 

específica, registrado no Crea, eleito para representar no Confea as áreas profissionais 

inseridas no Sistema Confea/Crea. Some-se a isto o que diz o Artigo 30 da Lei 5194/66, 

acerca dessa nossa interpretação, quanto trata da composição do CONFEA, pois ela segue 

neste mesmo sentido, ou seja, que os profissionais, conselheiros federais não representam 

estados, e sim, categorias profissionais. Portanto, reiteramos que o conselheiro federal eleito 

não representa o Crea pelo qual foi eleito, mas toda a categoria profissional da modalidade.  
Acrescento ainda que conforme Subseção IV – Da Comissão de Ética e Exercício Profissional - 

Artigo 40 da Resolução 1015/06, a Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP do 

CONFEA tem também como função, apreciar e deliberar acerca dos processos de infração ao 

Código de Ética e infração à legislação profissional provenientes dos CREAs. Sendo assim, 

deduzimos que em todos os casos sempre haverá a terceira instância de julgamento, que no 

caso é o Confea. Sendo assim, entendo que:Considerando que, conforme o Artigo 7º da 

Resolução 1004/2003 – Regulamento para Condução do Processo Ético, do Confea, o processo 

deve ser protocolado no Crea em cuja jurisdição ocorreu a infração;Considerando que, 

conforme o Artigo 8º da Resolução 1004/2003 – Regulamento para Condução do Processo 

Ético, do Confea, caberá à câmara especializada da modalidade do denunciado proceder a 

análise preliminar da denúncia, no prazo máximo de trinta dias, encaminhando cópia ao 

denunciado, para conhecimento e informando-lhe da remessa do processo à Comissão de Ética 

Profissional;Considerando que, o fato de ser conselheiro federal, não trás ao profissional 

nenhuma prerrogativa de fórum ou instância de julgamento privilegiada, porquanto, vantagens 
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ou desvantagens em relação aos demais profissionais do sistema;Considerando que, no 

exercício do cargo de conselheiro federal, não há como o profissional se sobrepor aos deveres 

e direitos previstos no Código de Ética; Considerando que, diante de indícios de capitulação ao 

Código de Ética, o devido processo legal deverá ser iniciado para que se dê margem às Partes 

exercerem pleno direito do contraditório e ampla defesa; Considerando que, não há de se fazer 

analogias com dispositivos legais de outros órgãos, conforme citado no parecer da Assessoria 

Jurídica deste regional, pois o caso em questão não se trata de caso omisso;Considerando que, 

em princípio os fatos ocorreram na jurisdição do Crea-DF, e que, apesar do Confea ter 

jurisdição nacional, isso não afasta a jurisdição do Crea-DF, não havendo como se entender de 

forma contrária, pois isto seria o mesmo que dizer que aquele regional não poderia atuar no 

âmbito do Distrito Federal, fiscalizando o exercício legal da profissão ou atuando em ações 

correlatas; Considerando que, iniciando-se o devido processo legal no Crea-DF, não estará se 

suprimindo nenhuma instância julgadora ou recursal, pois estas continuarão existindo, quais 

sejam: 1ª Instância – CEEC do Crea-DF); 2ª Instância - Plenário do Crea-DF); e, 3ª Instância 

– Confea; e, Considerando que, apesar de que dentre os fatos denunciados, a tentativa de 

envolvimento e interferência nas eleições de 2014 do CREA-SP, partiu de membro pertencente 

a Comissão Eleitoral do Confea, constituída e estabelecida no Distrito Federal, que de forma 
clara envolveria membros daquela comissão eleitoral que não haveriam de interferir em 

processo judicializado. Opino no sentido de que o presente processo deve retornar a sua 

origem, a fim de que possa ser remetido ao Crea-DF, pois de acordo com a denúncia 

formulada, verifico que os indícios dos delitos ocorreram de fato na jurisdição daquele 

regional. E assim, por competência, em atendimento aos normativos em vigor, será aquele 

regional a instância preliminar a acolher o devido processo legal em desfavor do profissional. 

DECIDIU aprovar por maioria dos votos com 10 (votos favoráveis), 01 (uma) abstenção e 01 

(um) voto contrário, a proposta do conselheiro Eli Andrade da Silva contrária ao parecer do 

Conselheiro relator Eng. Civil Norman Barbosa Costa. Coordenou a sessão o Eng.º Civil 

Clóvis Arruda d’Anunciação - Coordenador. Votaram favoravelmente os conselheiros Eli 

Andrade da Silva, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, 

Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Edmundo Joaquim de 

Andrade (em substituição do titular), Marcos Antônio Muniz Maciel, Roberto Lemos Muniz, 

Silvio Porfírio de Sá e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, votou contrariamente o conselheiro, 

Norman Barbosa Costa, absteve-se de votar o Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

Recife, 21 de setembro de 2016. 

 

 

Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 

Coordenador da CEEC 
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