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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 28 de novembro de 

2018, em observância ao inciso II do art. 129 do Regimento do CREA-PE; 
 
Considerando análise do procedimento administrativo disciplinar, movido pela Associacão 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6° Região, doravante designada simplesmente por 
AMATRA VI, contra o Profissional, Engenheiro Civil A. C. de A. B. F., membro da Câmara 
Especialisada de Engenharia Civil – CEEC, deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Pernambuco – CREA PE, pelo fato do Representado ter enviado uma mensagem em uma rede 
social em que se referia ″de forma descuidada e preconceituosa em relacão aos juízes do trabalho″;  
 

Considerando que consta nos autos apenas uma cópia de print de uma mensagem de grupo 
de whatsapp que não se reveste dos requisites essenciais, descritos no artigo 15, § 3º, do anexo da 
Resolução nº 1004/2003;  
 

Considerando que, embora o supracitado Profissional tenha admitido que a mensagem em 
um grupo de whatsapp de membros da Associação de Engenheiros de Seguranca do Trabalho de 
Pernambuco– AESPE, aludida no processo, tenha de fato sido enviada através de seu celular, não foi 
enviada por ele, mas sim, por uma terceira pessoa (uma ex-namorada dele);  
 

Considerando que mesmo levando-se em conta a responsabilidade do Digitado pelo envio da 
mensagem, este não estava no exercício da profissão, impossibilitando-se assim de enquadrá-lo no 
artigo 10 do Código de Ética do Profissional, aprovado mediante Resolucão nº 1002/2002, do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA;  
 

Considerando que durante as oitivas não foi apresentada nem pelo Denunciante, nem pelo 
Denunciado evidências de que a referida mensagem ″divulgada em rede social se expandiu com 
grande eficácia alcançando milhares de destinatários″, pelo contrário, chegou a alguns poucos 
membros da AMATRA VI; 

   
Considerando ainda, que o profissional, mesmo afirmando que a mensagem não tenha sido 

escrita e enviada por ele, pediu desculpa formal à AMATRA VI, através do Esclarecimento apenso 
ao supracitado processo (folha 25);  
 

Considerando também, que durante as oitivas o Representado, quando questionado sobre se 
faria um esclarecimento  em público, respondeu categoricamente que sim;  
 

COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL – CEP  
 

Deliberação : Nº. 005/2018 

Interessado : AMATRA VI – Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 6ª Região. 

Assunto : Denúncia em desfavor do Eng. Civil e de Segurança do Trabalho A. 
C. de A. B. F. 

   



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 
COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL – CEP  

fl. 2/2 
 

Considerando que a AMATRA VI em Deliberacão tomada em Diretoria aceitará a retratação 
pública assumida e a ser feita pelo Representado (ofício AMATRA VI nº 080/2018, apenso a este 
processo folha 39);  
 

Considerando que durante as oitivas o Denunciado declarou não ter qualquer outro processo 
administrativo ou judicial contra si, enquanto professional; e,  
 

Considerando finalmente, o que estabelecem os artigos 39 e 49 do anexo da Resolucão nº 
1004/2003 do CONFEA 

 
 
DELIBEROU: 

 
A aprovação por unanimidade, do parecer do conselheiro relator Plínio Rogério Bezerra e 

Sá, o qual após análise de toda documentação e dos fatos apurados neste processo, decidiu por 
sugerir o arquivamento do processo à Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, tendo em 
vista que não restou provada a autoria e o envio da mensagem pelo Denunciado, e ainda, que 
quando da ocorrência do fato, este  não estava no exercício de sua profissão, devendo ainda, após os 
trâmites neste CREA PE, o referido processo ser remetido para o reexame do Plenário do CONFEA.  
 

Recife, 28 de novembro de 2018. 
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