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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 29 de outubro de 2021, 

em observância ao inciso II do art. 129 do Regimento do Crea-PE; 
 
Considerando que, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE 

recebeu denúncia da A. B. de E. C. de P. – A., em desfavor do Eng. Mecânico A. V. G. por suposta 
infração ao código de ética profissional, durante sua participação como conselheiro na sessão Plenária nº 
1.887, ocorrida em 10 de junho de 2020; 

 
Considerando que, o processo foi instaurado em conformidade com o § 2º do artigo 1º do Anexo 

da Resolução nº 1.004/2003, do Confea, uma vez que se trata de denúncia à profissional da Engenharia, 
formulada por escrito e apresentada pelo interessado, de acordo com o previsto nos artigos 7º e 8º do 
Anexo da citada Resolução; 

 
Considerando o Art. 2º do Anexo da Resolução 1.004, de 27 de junho de 2003, o qual dispõe 

sobre os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência; 

 
Considerando o Art. 15, que faculta ouvir as partes, a Comissão agendou a tomada de audiência 

de instrução para o dia 13/10/2021, conforme encaminhados ao denunciante, as testemunhas indicadas 
pelo denunciante e ao denunciado, observando que o mesmo não indicou testemunhas; 

 
Considerando que, dentre os diversos deveres éticos do profissional da engenharia, da agronomia 

e das geociências, está o de tratar com urbanidade os seus colegas de profissão; 
 
Considerando que, o profissional e principalmente o conselheiro deve ter cuidado no emprego de 

uma linguagem correta e polida, comportando-se com disciplina e urbanidade no desempenho de suas 
atividades; 

 
Considerando que, o dever de respeito no trato com os colegas não é um mero código de etiqueta 

social, fundamenta-se no respeito pelo valor da dignidade do ser humano; 
 
Considerando que, o profissional conselheiro tem o direito de exprimir livremente o seu 

pensamento e de apreciar e discutir as matérias que são levadas ao Plenário, mas suas intervenções 
devem ser pautadas pela polidez, pela urbanidade e pela delicadeza, não podendo desrespeitar os demais 
colegas pelo simples fato de não concordar com seus relatos e pareceres; 

 
Considerado a conclusão das oitivas e analisando todo o processo, inclusive a gravação da 

Sessão Plenária nº 1887, verifica-se que o profissional A. V. G. ao se referir à Câmara Especializada de 
Engenharia Civil e aos conselheiros engenheiros civis de forma preconceituosa, excedeu o limite do 
debate das ideias, violando o código de ética profissional; 
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Considerando que, ressalta-se ainda, a falta de urbanidade do denunciado nas suas atitudes e no 
trato com os colegas conselheiros, que no exercício de sua função honorifica se sentem desrespeitados; e, 

 
Considerando que, diante dos fatos apresentados, o profissional deixou de cumprir com os 

princípios éticos, por infração ao Artigo 10, inciso IV, alíneas ‘b’, ‘c’, e ‘d’, do Código de Ética 
Profissional, abaixo transcritas: 

 
Art. 10. No exercício da profissão, são condutas vedadas ao profissional: 
 
IV - nas relações com os demais profissionais: 
 
[...] 

b) referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão; 

c) agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissional ou profissão; 

d) atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra os direitos de outro 
profissional; 

 
 

DELIBEROU: 
 
            Aprovar por 02 (dois) votos e 01 (uma) abstenção, o parecer do conselheiro relator Jurandir 
Pereira Liberal, o qual após análise de toda documentação e dos fatos apurados neste processo, decidiu 
por acatar a denúncia feita em desfavor do Eng. Mecânico A. V. G., e assim, encaminhar este 
posicionamento para instruir a Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – 
CEEMMQ, para as devidas providências. 
 
            Para efeito de instruir a CEEMMQ, acrescentamos que as infrações ao Código de Ética 
Profissional estão sujeitas às penalidades previstas no art. 72 da Lei nº 5.194/66, abaixo transcritas: 
  

“Art.72. As penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis aos 
profissionais que deixarem de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a 
gravidade da falta e os casos de reincidência, a critério das respectivas Câmaras 
Especializadas.” 

 
Recife, 29 de outubro de 2021. 
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