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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 02 de junho de 2022, em 

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

recebeu denúncia da empresa M., por meio do Sr. R. M. C. A., Diretor Presidente, em desfavor do Eng. 
Civil e de Segurança do Trabalho A. P. de C. por suposta infração ao código de ética profissional, 
durante atuação como perito do Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Paulista/PE, tendo 
elaborado laudos técnicos periciais onde a empresa autora da denúncia consta como reclamada; 

 
Considerando a análise de toda documentação apresentada e o relato do conselheiro relator 

Jurandir Pereira Liberal, conforme transcrito a seguir: 
 
“Segundo a empresa, o perito quando da elaboração de seus laudos periciais, deixou de 

observar critérios técnicos e, sobretudo, legais. Informa que, os documentos estão eivados de vícios 
comprometedores das condições técnicas, da veracidade dos fatos, sem amparo legal e não subsidiam as 
decisões e pareceres jurídicos.  

 
Em sua defesa, o denunciado contestou os pontos levantados na denúncia, que seguem:  
 
Na perícia 1: O perito alega que não afirmou nenhuma concentração de benzeno, e que apenas 

informou que se trata de um produto notadamente controlado e caso esteja com concentração de 1% 
(um por cento) ou superior, devem ser obedecidas normas legais rígidas, porém aceitou as informações 
da empresa, que já havia classificado a atividade como insalubre, mas não efetuou o pagamento nos 
dois primeiros meses. Ou seja, durante os dois primeiros meses de treinamento a empresa não pagou a 
insalubridade, mas após a efetivação no cargo, começou a pagar, com isso o perito considerou que a 
empresa tinha ciência do risco apresentado nessa atividade.  

 
Na perícia 2: O perito contesta a alegação da denúncia informando que houve uma falha do 

perito assistente, uma vez que na perícia foi constatado a utilização de protetor auricular tipo concha e 
não Plug como a denúncia afirma.  

 
Com relação à exposição a agentes químicos, o perito esclarece que o ajudante do soldador 

estava exposto aos fumos metálicos semelhantes ao soldador sem, no entanto, fazer uso de respiradores 
que pudessem sequer atenuar a exposição. O perito informa que a empresa paga adicional de 
insalubridade ao soldador por exposição a fumos metálicos e aerodispersóides, e o seu ajudante está 
exposto aos mesmos vapores.  
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Nas perícias 3 e 4: O perito informa que não efetuou o cálculo de dose por entender ser 

desnecessário, por estar avaliando nível de ruído, para comparar com a eficácia dos protetores 
auriculares fornecidos.  

 
De acordo com o perito, os protetores tipo Plug atenuam em laboratório até 18/20 dB(A), no 

entanto os protetores semelhantes ao fornecidos pela empresa, são vendidos dizendo que atenuam 
apenas 8 dB(A).  

 
O processo foi encaminhado à Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do 

Trabalho, que o remeteu à Comissão de Ética Profissional para as providências previstas no 
Regulamento de Processo Ético Disciplinar.  

 
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, IV e V; artigo 9º, inciso III, alínea “d”; artigo 
10, incisos I, alínea “c” e III, alínea “c” 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; 
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: 
[...] 
III – nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores: 
[...] 
d) atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e periciais;; 
Art. 10 No exercício da profissão são condutas vedadas ao profissional: 
I - ante ao ser humano e a seus valores: 
[...] 
c) Prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato 
profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais; 
[...] 
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; 
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.” 
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Conforme estabelecido na Resolução nº 1.004, de 27 de junho de 2003, do Confea, a Comissão 
de Ética Profissional convocou para tomada de depoimentos o Sr. A. R. de A., preposto do denunciante e 
o Eng. civil e de segurança do trabalho A. P. de C., denunciado. Foram arrolados como testemunha do 
denunciante a Eng. de produção e de segurança do trabalho J. de B. L., o Eng. agrônomo e de 
segurança do trabalho F. A. A. G. e o Sr. M. da S. N., coordenador do Departamento Pessoal.  

 
Em 11 de maio de 2022, a Comissão de Ética Profissional tomou o depoimento de todos os 

convocados.  
 
Em seu depoimento, o Sr. A. R. de A. declarou que a empresa verificou que alguns processos que 

a empresa foi recebendo, analisando e observando os laudos que os critérios analisados não estavam de 
acordo com os avaliados pelos engenheiros que a empresa possui e também quando havia avaliações de 
outros peritos naquelas mesmas avaliações eram ao contrário as do perito denunciado. Observou que as 
fichas de EPI’s que a empresa fornecia não constavam nos laudos nem os prazos de fornecimentos. 
Informou ainda que a empresa apresentava toda documentação dos fornecedores de equipamentos de 
EPIS e mesmo assim ele desconsiderava, nunca era suficiente. Tanto os engenheiros como os técnicos 
apresentavam a documentação e ele não considerava utilizando-se de critérios que não eram técnicos.  

 
A Engenheira de Produção e de Segurança do Trabalho J. de B. L. esclareceu que o adicional 

de insalubridade é pago independente se o trabalhador é efetivo ou está em período de experiência e 
que a empresa possui as análises qualitativas e quantitativas no ambiente laboral e fornece e fiscaliza o 
uso de EPI’s observando sempre o prazo de validade, principalmente o que dizem as indicações dos 
fabricantes.  

 
O Sr. M. da S. N. informou que acompanhou as quatro perícias indicadas no processo e que o 

perito fugia da norma, que ele tinha suas próprias conclusões, como por exemplo, o protetor auricular 
que ele falava que pela utilização havia um desgaste e precisava ser trocado semanalmente. 
Questionado sobre o pagamento do adicional de insalubridade disse que quando o trabalhador está 
exposto a agente insalubre recebe o adicional de insalubridade sem qualquer distinção, no período de 
experiência ou contrato indeterminado.  

 
O Engenheiro Agrônomo e de Segurança do Trabalho F. A. A. G. em seu depoimento expressou 

como absurdas as conclusões do perito, que foram totalmente divergentes da realidade da legislação 
aplicada. Com relação à questão do ruído, informou que a faixa de ruído tem uma forma de fazer os 
cálculos para ver o que está acima ou nos limites e ele calculava de outra forma.  

 
No seu depoimento, o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho A. P. de C. disse que não 

obedece a norma NHO-01 da Fundacentro, uma vez que ela não foi recepcionada pela NR 15 da 
Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. Esse apontamento o denunciado relacionou em sua 
defesa, onde indicou uma nota existente na página 21 da NHO-01 da Fundacentro, que tem a seguinte 
redação: “Os critérios estabelecidos na presente Norma estão baseados em conceitos e parâmetros 
técnico-científicos modernos, seguindo tendências internacionais atuais, não havendo um compromisso 
de equivalência com o critério legal. Desta forma, os resultados obtidos e sua interpretação quando da 
aplicação da presente Norma podem diferir daqueles obtidos na caracterização da insalubridade pela 
aplicação do disposto na NR-15, anexo 1, da Portaria 3214 de 1978.”  

 
Com relação à avaliação quantitativa do benzeno o denunciado alegou que nenhum perito faz 

essa avaliação pelo elevado valor.  
 
Sobre a exposição aos fumos metálicos e aerodispersóides, informou que mesmo que não tenha 

excesso, é necessária a proteção para todos os envolvidos, soldador e ajudante.  
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O denunciado informou que o protetor auditivo tipo Plug, não é o ideal, que é massacrante para 

o trabalhador. Para o denunciado, existem alguns protetores auditivos que são para visitantes e não 
para trabalhadores.  

 
Considerando que a infração ética é 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, quando no exercício da profissão.  

 
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 de Engenharia, da Arquitetura, da 
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia e relaciona os direitos e deveres 
correlatos de seus profissionais”. 
 
Considerando que a Comissão de Ética Profissional pode indicar no relatório 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 ou dos Plenários dos CREAS ou do Plenário do CONFEA. 

 
 Considerando que a avaliação se baseia em critérios subjetivos onde não está claro o 

descumprimento de normas legais, uma vez que, por exemplo, a própria NHO-01 da Fundacentro possui 
uma nota esclarecendo que os critérios estabelecidos na norma “estão baseados em conceitos e 
parâmetros técnico-científico, não havendo um compromisso de equivalência com o critério legal” e 
ainda que “os resultados obtidos e sua interpretação quando da aplicação da presente Norma podem 
diferir daqueles obtidos na caracterização da insalubridade pela aplicação do disposto na NR-15”.  

 
Outro ponto subjetivo está relacionado à vida útil dos protetores auditivos, em especial tipo 

Plug, uma vez que o Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) não especifica a vida útil ou a durabilidade dos protetores auditivos, mas apenas o prazo de 
validade do certificado. A vida útil está relacionada às condições de uso, armazenamento, manutenção e 
condições do ambiente.  

 
Diante do exposto e, considerando que não foi possível comprovar o descumprimento às normas 

legais, voto pelo arquivamento da denúncia feita ao Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho A. P. 
de C., RNP nº, e assim, encaminhar este posicionamento para instruir a Câmara Especializada de 
Engenharia de Segurança do Trabalho (CEEST) para as devidas providências.” 

 
 
DELIBEROU: 

 
            Aprovar por unanimidade, o parecer do conselheiro relator Jurandir Pereira Liberal, o qual após 
análise de toda documentação e dos fatos apurados neste processo, decidiu por sugerir à Câmara 
Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho - CEEST, a indicação de ARQUIVAMENTO do 
referido processo, considerando que não foi possível comprovar o descumprimento às normas legais.   
 

Recife, 02 de junho de 2022. 
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