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

2021, em observância ao inciso II do art. 129 do Regimento do Crea-PE; 

 
Considerando que, o processo iniciou através de uma consulta realizada pela P. M. de O. quanto 

a veracidade de uma Certidão de Acervo Técnico apresentada em uma licitação; 

 
Considerando que, o documento apresentado comprova indícios de falta ética, porém não houve 

a formalização de uma denúncia; 

 
Considerando a falta da referida denúncia, a Comissão de Ética orientou que a Divisão de 

Fiscalização iniciasse o processo através de um relatório fundamentado; 

 

Considerando que, o relatório apresentado não apresenta nenhuma fundamentação, apenas foi 
anexado um Ofício encaminhado pela F./PE, contratante do serviço objeto da CAT, informando a 

empresa que foi contratada para executar os serviços; 

 
Considerando que, existem indícios de que a Certidão de Acervo Técnico – CAT apresentada na 

Licitação junto a P. M. de O. não foi registrada junto ao Crea-PE; 

 
Considerando que, não está claro quem foi o responsável pela apresentação dessa certidão, se o 

profissional ou a empresa e que o profissional foi responsável técnico pela empresa C. C. O. Ltda. no 

período de 16/05/2008 a 13/12/2016; 

 
Considerando que a CEP pode indicar no relatório a capitulação de acordo com o enquadramento 

da conduta do denunciado, frente as 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 ou dos Plenários dos Creas ou do Plenário do Confea; 

 

Considerando que, após análise do processo em pauta, cumprindo o que determina o artigo 27 da 

Resolução nº 1.004/2003 do Confea e para instrução de processo de ética profissional demandada pela 
Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC), concluiu-se que caso se concretize a denúncia, ao 

profissional engenheiro civil J. C. T. J., elencamos as possíveis infrações aos dispositivos do Código de 

Ética Profissional, abaixo transcritos arts. 8º, 9º e 10 do anexo Resolução nº 1.002/02 do Confea.  
 

“Art. 8º A prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos aos quais o profissional 

deve pautar sua conduta: 

[...] 

Da honradez da profissão: 

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

Do relacionamento profissional: 

V - A profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com espírito progressista 

dos profissionais para com os gestores, ordenadores, destinatários, beneficiários e 
colaboradores de seus serviços, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com 

lealdade na competição; 

 

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

[...] 

IV – Nas relações com os demais profissionais: 

[...] 

d) atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade de 

condições; 

 

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

I - Ante ao ser humano e seus valores: 

[...] 

c) prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que 
possa resultar em dano as pessoas ou a seus bens patrimoniais; 

II - Ante a profissão: 

a) aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tenha efetiva 
qualificação; 

III - nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores: 

[...] 

c) usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção de vantagens indevidas, ganhos 
marginais ou conquista de contratos.” 

 

 
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 por acatar a denúncia 

feita em desfavor do Eng. Civil J. C. T. J., RNP nº , 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: 

  
“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.” 
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Recife, 29 de novembro de 2021. 

 

 
 

 

Eng. Civ. Jurandir Pereira Liberal – Coordenador 

 
 

 

 
Eng. Civ. Eloisa Basto Amorim de Moraes – Coordenadora Adjunta  

 

 
 

 

Eng. Mec. Nilson Oliveira de Almeida 

 
 

 

 
Eng. Mec. Severino Gomes de Moraes Filho 

 


