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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 2ª V. C. da C. de I. – P. J. do E. de PE, em desfavor do Eng. Civil F. de A. L. C. por 
suposta infração ao código de ética profissional; 

 
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 que, as disposições constantes no Código de Ética Profissional se aplicam àqueles 

profissionais que estejam no exercício da profissão conforme estabelecido no art. 1º do anexo da 
Resolução nº 1.002/2002 do Confea; 

 

“Art. 1º O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas 
necessárias à boa e honesta prática das profissões da Engenharia, da Arquitetura, da 
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia e relaciona direitos e deveres 
correlatos de seus profissionais” 
 
Considerando que, em primeira análise, verificou-se que a denúncia apresentada, desde que 

comprovada, caberia enquadramento nas infrações ao Código de Ética Profissional da Engenharia e da 
Agronomia, adotado pela Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2002, do Confea, esta análise 
apontou a necessidade de averiguar infrações constantes no artigo 8º, incisos III e IV; artigo 9º, inciso II, 
alínea ‘d’, artigo 10, inciso III, alínea “a” e artigo 13 do referido Código, abaixo transcritos: 

 

“Art. 8º A prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos aos quais o profissional 
deve pautar sua conduta: 

[...] 

III – A profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã; 

IV - A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos 
profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a 
qualidade satisfatória nos serviços e produtos e observando a segurança nos seus 
procedimentos; 

Art. 9º No exercício da profissão são deveres do profissional: 

[...] 
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II – ante à profissão: 

[...] 

d) desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas atribuições e de sua capacidade 
pessoal de realização; 

Art. 10 No exercício da profissão são condutas vedadas ao profissional: 

I - ante ao ser humano e a seus valores: 

a) descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício; 

Art. 13 Constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que atente contra os 
princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou 
lese direitos reconhecidos de outrem.” 
 

Considerando o disposto no art. 468, inciso II e parágrafo 1º do Código de Processo Civil: 
 

“Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

[...] 

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que Ihe foi assinado. 

§ 1º No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional 
respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o 
possível prejuízo decorrente do atraso no processo.” 
 
Considerando que, de acordo com as informações relatadas, o profissional deixou de apresentar 

os laudos periciais em que foi incumbido, mesmo sendo deferida e oportunizada a possibilidade de 
antecipação do levantamento de 50% dos honorários a título de adiantamento; 

 
Considerando que, o denunciado justifica que ao ser deferido o adiantamento ficou aguardado 

ser comunicado pela V. sobre a expedição do alvará para início dos trabalhos, porém estes não foram 
expedidos, o que inviabilizou a realização das perícias; e, 

 
Considerando que, a CEP pode indicar a capitulação de acordo com o enquadramento da conduta 

do denunciado, frente às infrações disciplinares da Resolução nº 1.002, de 2002, abstendo-se de sugerir 
penalidades, tendo em vista que tal competência é de exclusividade das Câmaras Especializadas, dos 
Plenários dos Creas ou do Plenário do Confea; 
 
 

DELIBEROU: 
 
            Aprovar por unanimidade, o parecer do conselheiro relator Nilson Oliveira de Almeida, o qual 
após análise de toda documentação e dos fatos apurados neste processo, concluiu que o profissional, 
deixou de cumprir seu dever de ofício ao não entregar os laudos periciais, sem motivo legítimo, 
infringindo os dispositivos legais acima transcritos, sendo assim, decidiu por acatar a denúncia feita em 
desfavor do Eng. Civil F. de A. L. C., e assim, encaminhar este posicionamento para instruir a Câmara 
Especializada de Engenharia Civil – CEEC, para as devidas providências. 
 
            Para efeito de instruir a CEEC, 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: 
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“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. 

 
 

 
Eng. Civ. Jurandir Pereira Liberal – Coordenador 
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