CONDUTA PROFISSIONAL

SOB O OLHAR DAS
ENTIDADES DE CLASSE
DINÂMICA 1: INFORMAÇÃO CONTROVERSA
EM ART / ATESTADO

EM BRANCO

CONDUTA PROFISSIONAL SOB O OLHAR
DAS ENTIDADES DE CLASSE
DINÂMICA 1: INFORMAÇÃO CONTROVERSA
EM ART / ATESTADO

APUCARANA / CASCAVEL / LONDRINA / MARINGÁ
PARANÁ
2010

Gestão 2010
PRESIDENTE: Eng. Agrônomo Álvaro José Cabrini Júnior
1º VICE-PRESIDENTE: Eng. Civil Gilberto Piva
2º VICE-PRESIDENTE: Eng. Civil Hélio Sabino Deitos
1º SECRETÁRIO: Técnico em Edificações Márcio Gamba
2º SECRETÁRIO: Eng. Mecânico Elmar Pessoa Silva
3º SECRETÁRIO: Eng. Agrônomo Paulo Gatti Paiva
1º TESOUREIRO: Eng. Civil Joel Kruger
2º TESOUREIRO: Engenheiro Eletricista Aldino Beal
DIRETOR ADJUNTO: Eng. Agrônomo Dionísio Gazziero

[ conteúdo é de responsabilidade do autor ]

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO
PARANÁ
Agente de Fiscalização Eng. Civil Fernanda de Souza Moura
Agente de Fiscalização Eng. Agr. Luciana Iurkiv
Agente de Fiscalização Téc. Eletrotécnica Luis Carlos da Silva
Agente de Fiscalização Arq. Mariana Vaz de Genova
Agente de Fiscalização Eng. Agr. Marcelo de Andrade Vieira
Agente de Fiscalização Eng. Químico Osvaldo Tarelho Junior
Agente de Fiscalização Arq. Patrícia Bruder Barbosa
Agente de Fiscalização Eng. Agr. Ricardo Araújo
Agente de Fiscalização Eng. Civil Roberta de Souza Moura Dias
Agente de Fiscalização Eng. Agr. Rosane Pereira Scapin

CREA-PR - Rua Dr. Zamenhof, 35 - CEP 80.030-320 - Curitiba - PR
Central de Informações: 0800-410067
E-mail: comunicacao@crea-pr.org.br
www.crea-pr.org.br
twitter.com/CREA_PR

Sumário
INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DO TREINAMENTO PARA A COMISSÃO DE ÉTICA........... 9
DENÚNCIA........................................................................................................................11
CONCILIAÇÃO..................................................................................................................26
A COMISSÃO DE ÉTICA DECIDIU PELA PUNIÇÃO (FOI CARACTERIZADA A INFRAÇÃO
ÉTICA)...............................................................................................................................30
A COMISSÃO DECIDIU PELO ARQUIVAMENTO..............................................................33
ATA DA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO...............................................................................49
PARECER DO RELATOR.....................................................................................................51
AVALIAÇÃO DA DINÂMICA..............................................................................................57
GABARITO........................................................................................................................59
QUESTIONAMENTOS.......................................................................................................60

6

CONDUTA PROFISSIONAL SOB O OLHAR DAS ENTIDADES DE CLASSE

Este caderno tem como objetivo demonstrar aos participantes do V Seminário
de Fiscalização uma das dinâmicas aplicadas às Comissões de Ética das Entidades
de Classe através do Projeto “Conduta Profissional sob o olhar das Entidades de
Classe”. Para que possa ser mais manuseado com mais facilidade, tornando-se
objeto de consulta, o modelo de envelopes aplicado nas entidades foi adequado
ao formato de caderno.
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INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO
DO TREINAMENTO PARA
A COMISSÃO DE ÉTICA
Informamos que este treinamento trata-se de caso fictício.
Tem como finalidade a aplicação prática dos conceitos relativos à identificação e ao
tratamento de um processo ético numa Comissão de Ética de uma Entidade de Classe.
Elaboramos então um conjunto de documentos que retratam situações possíveis dentro da tramitação de um processo ético.
O produto desejado ao final do treinamento é um processo ético devidamente
instruído, conforme legislação vigente. Antes, durante e após a aplicação do treinamento na Comissão de Ética o gerente regional da sua jurisdição em parceria
com a Assessoria de Apoio às Entidades de Classes estarão à disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários.
Tenham em mãos o Código de Ética das Profissões e também a Resolução
Federal 1004/2003 do CONFEA (ambos constam no Caderno nº. 5 do CREA-PR).
Bom trabalho!
Observações: considerações quanto à denúncia apresentada:
✤✤ O profissional B é associado desta Entidade de Classe;
✤✤ O Estatuto da Entidade de Classe delega à Comissão de Ética, poderes para
aplicação das punições nos casos de infração ética;
✤✤ O Estatuto da Entidade de Classe prevê as seguintes penalidades aos casos
de infrações éticas, aplicáveis segundo a gravidade da infração:
✱✱ Advertência Reservada;
✱✱ Suspensão temporária do quadro associativo;
✱✱ Exclusão do quadro associativo.
1º PASSO: Vá para a página 10.
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VEJA O PRIMEIRO PASSO
1 - Veja a denúncia anexa (página 11).
2 - Trata-se de denúncia formulada à Comissão de Ética da Entidade de Classe.
3 - A denúncia deve ser encaminhada ao Presidente ou Secretário da Comissão
de Ética, que a recebe e procede pré-análise, identificando se realmente trata-se
de processo ético.
4 - Identifique se realmente trata-se de processo ético.
5 - Caso o Presidente ou Secretário da Comissão de Ética entendam que não
se trata de processo ético, vá para a página 14. Caso contrário, vá para a página 16.
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DENÚNCIA
À Comissão de Ética da Entidade de Classe;
Participei de uma licitação cujo objeto da mesma era a execução de uma
edificação para fins de ensino com 15.000 m², sendo que uma das exigências do
órgão licitante era que o proponente possuísse um acervo técnico semelhante ao
objeto da licitação.
A empresa vencedora por menor preço foi a Construtora X.
Desconfiado por ser uma empresa nova, solicitei vistas ao acervo técnico do
profissional B (responsável técnico pela Construtora X) durante a licitação.
Verifiquei que as ARTs referiam-se a 6 edificações com áreas entre 7.000 m² e
40.000 m², executadas em curtos períodos de tempo que variavam entre 1 mês a
6 meses.
Atentamente verifiquei em uma das certidões de acervo técnico os dados de
uma das obras, e constatei que a mesma se referia a uma obra com 16.000 m²
executada num período de 2 meses. A ART foi emitida recentemente pelo Profissional B com a data de início em 01/01/2010 e conclusão da obra em 28/02/2010.
Neste acervo constam alguns serviços como pavimentação asfáltica, execução de
fundação e instalação de estrutura metálica, sendo que este último serviço sequer
foi executado neste local. E reforço que não houve nenhuma ampliação daquela
edificação até a presente data, já que a área real da edificação é de aproximadamente 10.000 m² a qual foi executada há 4 anos.
Sendo um profissional, tenho competência técnica para afirmar que uma obra
de 16.000 m² não poderia ser executada num período de 2 meses, e também acredito que o profissional B não está sendo idôneo na declaração de seus serviços.
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Portanto, peço a esta conceituada Comissão de Ética desta Entidade de Classe
que sejam tomadas providências cabíveis quanto à atuação deste profissional
responsável técnico pela Construtora X.
Sr. D. (denunciante)
CPF: 99.999.999-99
Fone: 99 9999-9999
Endereço: R. Nove, 09, bairro. 09, NONO-PR
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VEJA O PRÓXIMO PASSO
1 - Se não se trata de infração ética, o presidente ou secretário da Comissão de
Ética Profissional deve emitir despacho determinando o arquivamento do processo.
Veja o modelo de despacho na página 40.
2 - O despacho deve ser encaminhado para homologação na reunião da Comissão de Ética Profissional.
Vá para a página 36.
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AGORA VEJA O PRÓXIMO PASSO:
1 - O presidente ou secretário da Comissão de Ética Profissional deverá designar
um relator para o processo, que deverá realizar a análise e dar o seu parecer. Veja
na página 41 o exemplo de documento que designa um relator.
2 – Para organizar um processo ético algumas formalidades processuais devem
ser atendidas, tais como:
✤✤ toda documentação relativa ao caso deve compor um volume (capa +
documentos);
✤✤ o primeiro documento a ser anexado dentro da capa deve ser a denúncia,
a qual deverá ficar identificado com nº. de folha 02, sendo todas páginas
numeradas no canto superior direito;
✤✤ os documentos deverão estar organizados em ordem cronológica;
✤✤ os versos de páginas não são numerados nem contabilizados na seqüência
da numeração.
3 - O relator deverá se interar da denúncia realizando leitura minuciosa da
documentação apresentada e solicitar ao denunciado sua manifestação. Envia-se então ofício com AR ao denunciado com prazo para manifestação em 10 dias
(a contar da data do recebimento). Os ofícios expedidos pela Comissão de Ética
podem receber a sigla “CE” + numeração seqüencial + ano de emissão do documento. Devem ser emitidos em duas vias, sendo uma encaminhada ao destinatário
e outro deve compor o processo. Veja na página 42 o exemplo de ofício que pede
a manifestação do denunciado.
Vá para a página 18.
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VEJA OS PRÓXIMOS PASSOS:
1 – Na tramitação de um processo ético (como em qualquer outro tipo de processo) devemos garantir o chamado direito de “ampla defesa e contraditório”, portanto
algumas formalidades básicas são fundamentais, como a anexação do AR (aviso
de recebimento) junto a uma cópia do ofício expedido que consta no processo.
2 – Quando o AR retornar dos Correios, este deverá ser colado no verso do
ofício expedido (constante no processo). Cole o AR no verso do respectivo ofício.
3 – Este treinamento tem como objetivo simular as mais variadas situações
que poderão ocorrer num caso real. Escolha uma das seguintes páginas para dar
prosseguimento ao treinamento: 20 ou 22.
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O PROFISSIONAL B ENCAMINHOU RESPOSTA POR ESCRITO,
ESCLARECENDO OS FATOS LEVANTADOS NA DENÚNCIA.
1 – Escolha uma das seguintes páginas para ver a manifestação do profissional:
43, 44 ou 45.
2 – Em seguida vá para a página 24.
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O PROFISSIONAL B NÃO SE MANIFESTOU APÓS A PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO.
1 – O relator deverá reiterar ofício (com AR) ao denunciado com novo prazo de
10 dias (a contar da data do recebimento) para manifestação. Veja na página 46 o
modelo de ofício. Reitere o solicitado, anexe uma das vias do ofício ao processo e a
outra encaminhe ao denunciado. Após o retorno do AR, anexe-o no verso do ofício.

2 – Escolha agora uma das páginas 20 ou 28 para dar prosseguimento ao
treinamento.

22

CONDUTA PROFISSIONAL SOB O OLHAR DAS ENTIDADES DE CLASSE





























































23



VEJAM OS PRÓXIMOS PASSOS:
1 - Anexa-se ao processo a manifestação do profissional B. Numera-se todas as
folhas do processo. Encaminha-se o processo para a Reunião da Comissão de Ética
da Entidade de Classe.
2 – A Comissão de Ética analisa o conteúdo do depoimento/manifestação, verificando a possibilidade de conciliação. A conciliação será proposta por membro
da Comissão de Ética Profissional ante a evidência de:
✤✤ baixo poder de ofensividade da infração;
✤✤ dano moral reparável;
✤✤ disposição do infrator em recuperar a boa conduta;
✤✤ disposição do ofendido em aceitar a reparação;
✤✤ inexistência de reincidência ou descumprimento de termo de ajuste anteriormente firmado por parte do infrator;
✤✤ boa conduta ética habitual do infrator.
A Comissão de Ética analisará o processo, podendo solicitar maiores esclarecimentos ao arrolado.
3 – Caso a Comissão de Ética entenda que cabe a solução via CONCILIAÇÃO, vá
para a página 26. Caso contrário, vá para a página 28.
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CONCILIAÇÃO:
1 – A reunião da Comissão de Ética desta Entidade de Classe deve expedir
documento registrando a decisão pela conciliação ao caso, contendo inclusive as
motivações que levaram a decisão. Veja na página 47 exemplo deste documento.
2 - O Relator deverá convocar as partes para reunião de conciliação (através
de ofícios com AR). Os ofícios de convocação (para as partes) devem ser assinados
pelo presidente da Comissão de Ética. Veja na página 48 modelo de ofício às partes.
3 – Realiza-se a reunião de conciliação com a presença das partes envolvidas
e membros da Comissão de Ética da Entidade de Classe. Como toda reunião, esta
também deve ter ata contendo o debatido e decidido. Veja na página 49 modelo
de ata.
4 – Caso houvesse conciliação, elaborar-se-ia um TERMO DE CONCILIAÇÃO,
assinado pelas partes e pela Comissão de Ética da Entidade de Classe; e então
arquivar-se-ia o processo.
Veja abaixo um modelo:
“TERMO DE CONCILIAÇÃO
Em reunião de conciliação realizada aos dias xx/xx/xxxx, na sede da Entidade
de Classe, as partes abaixo assinadas resolvem, de comum acordo, o que segue:
(Descrição dos compromissos, responsáveis e prazos decididos):
No caso de não cumprimento a parte prejudicada pode novamente acionar
esta Comissão de Ética.
Nome/Assinatura das partes envolvidas e dos membros da Comissão de Ética.”
5 – Vá para a página 28.
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VEJA OS PRÓXIMOS PASSOS:
1 – O relator do processo deverá emitir o parecer final, segundo a situação
apresentada e averiguada até então. O parecer final deverá conter:
✤✤ histórico do processo: relato detalhado e minucioso de todo o trâmite processual até então, indicando cada documento e página no processo;
✤✤ indicação das infrações e respectiva capitulação: relacionar a infração cometida de acordo com o Código de Ética Profissional;
✤✤ voto: sugestão do relator conforme as opções abaixo:
✤✤ pelo arquivamento, ou;
✤✤ pela punição ao denunciado (no âmbito estatutário + denúncia ao CREA).
Como sugestão, há um modelo de parecer na página 51.
2 – Encaminha-se o processo para reunião da Comissão de Ética da Entidade
de Classe para julgamento. Na reunião é possível que algum membro da comissão
solicite vistas ao processo. Assim, o solicitante (denominado Relator de Vistas)
deverá analisar o processo e emitir novo parecer (nos mesmos moldes do item
1). Para este treinamento considere que não houve pedido de vistas ao processo;
3 - Na reunião da Comissão de Ética o processo poderá ser arquivado ou denunciado ao CREA (e em paralelo eventual punição segundo o estatuto da Entidade
de Classe - caso se trate de associado).
4 – Se a Comissão de Ética decidiu pela punição (infração ética cometida), vá
para a página 30. Caso contrário, vá para a página 33.
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A COMISSÃO DE ÉTICA DECIDIU PELA PUNIÇÃO
(FOI CARACTERIZADA A INFRAÇÃO ÉTICA):
1 – Como no caso deste treinamento o estatuto desta Entidade de Classe prevê
a punição aos associados, aplicá-la conforme disposições do estatuto, constantes
na folha de instruções. A decisão deve ser registrada no processo (veja modelo na
página 52).
2 - O secretário da Comissão de Ética deverá comunicar as partes envolvidas da
decisão da punição (via ofícios com AR). Veja modelo na página 53.
3 – Deverá ser redigido ofício ao CREA (duas vias), anexando cópia integral do
processo ao ofício. Veja o modelo na página 54.
4 - Protocolar denúncia contendo cópia do processo no CREA. Anexar uma via do
ofício e o cartão de protocolo do CREA ao processo, emitir decisão de arquivamento
(modelo na página 55) e proceder arquivamento físico do mesmo por cinco anos.
Após esse tempo, o processo poderá ser descartado. Lembramos que o processo
é sigiloso e deve ser arquivado em local restrito ao acesso da Comissão de Ética da
Entidade de Classe e o seu descarte deve ser efetuado de forma que impossibilite
a recuperação dos dados (incineração ou picote, por exemplo).

FIM
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A COMISSÃO DECIDIU PELO ARQUIVAMENTO:
1 – O secretário da Comissão de Ética deverá despachar o processo para arquivo.
Veja o modelo de despacho na página 55.
Vá para a página 36.

33





































































34



CONDUTA PROFISSIONAL SOB O OLHAR DAS ENTIDADES DE CLASSE






































































































35







1 - O secretário da Comissão de Ética deverá comunicar as partes envolvidas
(denunciante e profissional denunciado) via ofício com AR – Aviso de Recebimento.
Veja modelo na página 56.
2 – O secretário da Comissão de Ética deverá proceder arquivamento físico do
mesmo por cinco anos. Após esse tempo, o processo poderá ser descartado. Lembramos que o processo é sigiloso e deve ser arquivado em local restrito ao acesso
da Comissão de Ética da Entidade de Classe e o seu descarte deve ser efetuado
de forma que impossibilite a recuperação dos dados (incineração ou picote, por
exemplo).

FIM
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39

Entidade de Classe:.........................................................

Tendo em vista denúncia do Sr. D ao profissional B, e considerando os fatos
apresentados; a Comissão de Ética desta Entidade de Classe decide pelo arquivamento do presente processo.

..........................................................
Local e data

...........................................................
Nome, Título Profissional e Registro CREA do presidente da Comissão de Ética
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Entidade de Classe: .................................................................................
Tendo em vista denúncia do Sr. D ao profissional B, designo relator do referido
processo ético o membro da Comissão de Ética desta Entidade de Classe, Sr. (a) ....
........................................................ ...................................................................................

..........................................................
Local e data

...........................................................
Presidente ou Secretário da Comissão de Ética
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Ofício CE nº. ....../20......
Entidade de Classe: ................................................
Tendo em vista denúncia do Sr. D contra Vossa Senhoria, registrada nesta Entidade de Classe, onde o denunciante relata que verificou em uma de suas certidões
de acervo técnico que uma das obras relatadas foi executada 4 anos atrás por outra
empresa, de cujo quadro técnico Vossa Senhoria não fazia parte. Ainda segundo o
denunciante, neste acervo constam vários serviços como pavimentação asfáltica,
execução de fundação e instalação de estrutura metálica que foram executados
por empresas terceirizadas, sendo que o último serviço sequer foi executado.
Diante do exposto, pedimos vossa manifestação formal, no prazo de 10 (dez)
dias a contar do recebimento deste.

...........................................................
Local e data

...........................................................
Nome, Título Profissional e Registro CREA do relator do processo
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Prezada Comissão de Ética da Entidade de Classe;
Primeiramente parabenizo-os pelo excelente trabalho em andamento. Noto
que esta Comissão de Ética de nossa Entidade de Classe realmente está mudando
o ambiente profissional em nossa cidade.
Para melhor esclarecer os fatos levantados em que sou denunciado, informo
que sou responsável técnico pela Construtora X, contratado recentemente, e fui
informado pelos proprietários da Construtora que a referida obra foi executada
pela mesma e que a ART de execução não havia sido emitida na ocasião. Portanto
realizei a emissão da ART da obra em questão como a descriminação dos serviços
constantes, acreditando nas informações a mim repassadas.
Coloco-me à disposição para eventuais novos esclarecimentos a esta Comissão de Ética da Entidade de Classe.
Att.
Profissional B
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À Comissão de Ética da Entidade de Classe;

Eu, profissional B, venho através deste relatar minha versão sobre o ofício
recebido desta Comissão de Ética da Entidade de Classe.
Confirmo que realmente a obra foi executada pela Construtora X há 4 anos, e
que na ocasião não foi registrada a ART pelo profissional responsável técnico no
momento da execução. Como ingressei na empresa recentemente, e a mesma
estava participando de processo licitatório no qual era necessário um acervo de
obra desta proporção, emiti a ART acreditando que estaria agindo legalmente por
a empresa ter executado a obra e a ela pertencer a comprovação da execução
dos serviços. Esclareço ainda que sou associado desta Entidade de Classe desde
minha formação e sempre participei ativamente dela, demonstrando total apoio
à diretoria atual.
Aproveito para elogiar os trabalhos desta Comissão de Ética da Entidade de
Classe e me coloco à disposição para auxiliá-los sempre que necessário.

Profissional B
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Prezada Comissão de Ética da Entidade de Classe;
Primeiramente parabenizo-os pelo excelente trabalho em andamento. Noto
que esta Comissão de Ética de nossa Entidade de Classe realmente está mudando
o ambiente profissional em nossa cidade.
Confirmo que realmente a obra foi executada pela Construtora X com área
de 10.000 m². Quanto aos serviços, esclareço que alguns foram terceirizados, e
como o objeto da licitação era a execução global da obra, achei que poderiam
ser incluídos na ART de minha responsabilidade.
Portanto coloco-me à disposição para devidas alterações na descrição da
ART e ou substituição da mesma.
Att.
Profissional B
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Ofício CE nº. ....../20......

Entidade de Classe: ..........................................
Tendo em vista denúncia do Sr. D a Vossa Senhoria, registrada nesta Entidade de
Classe onde o denunciante relata que verificou em uma de suas certidões de acervo
técnico que uma das obras foi executada 4 anos atrás por outra empresa na qual
a Vossa Senhoria não fazia parte do quadro técnico. E que neste acervo constam
vários serviços como pavimentação asfáltica, execução de fundação e instalação
de estrutura metálica que foram executados por empresas terceirizadas ou sequer
executados. Considerando ainda o não atendimento ao Ofício CE nº. ...../20........
recebido por Vossa Senhoria, conforme AR (Aviso de Recebimento).
Diante do exposto, pedimos novamente vossa manifestação formal, no prazo
de 10 (dez) dias a contar do recebimento deste.

..........................................................
Local e data

...........................................................
Nome, Título Profissional e Registro CREA do relator do processo
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A Comissão de Ética da Entidade de Classe reunida aos dias ....../......./.............., na
sede da Entidade de Classe, decide por promover a conciliação ao processo entre
as partes Sr. D e Profissional B.
Registra-se que tal iniciativa é fundamentada ................. ...............................................
........................................... .......................................................................................... ............................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................
Assinam abaixo os membros desta Comissão de Ética.

.......................................................
Membro 1 da Comissão de Ética

.......................................................
Membro 2 da Comissão de Ética

.......................................................
Membro 3 da Comissão de Ética

.......................................................
Membro 4 da Comissão de Ética

.......................................................
Membro 5 da Comissão de Ética
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Ofício CE nº. ....../20......

Entidade de Classe: ..........................................................................................

Prezado .........................................;
Considerando o processo de denúncia em andamento nesta Comissão de Ética
desta Entidade de Classe, envolvendo o Sr. D e o Profissional B, convocamos Vossa
Senhoria para comparecer no endereço desta Entidade de Classe às 09hs00min do
dia ......../........./20.........., para que possamos ouvir as partes quanto a possibilidade
de conciliação.
Sem mais para o momento.
Att.;
...........................................................
Local e data

...........................................................
Nome, Título Profissional e Registro CREA do presidente da Comissão de Ética
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ATA DA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO
A Comissão de Ética da Entidade de Classe reunida aos dias ....../......./.............., na
sede da Entidade de Classe, com a presença do Sr. D e do Profissional B, realizou
oitivas quanto a possibilidade de conciliação entre as partes, conforme abaixo:
Depoimento do Profissional B:
“Informo que por este equívoco coloco-me à disposição para a substituição
da ART com os dados corretos e posterior retirada da Construtora X do processo
licitatório.”
Depoimento do Sr. D:
“Gostaria de esclarecer que como a minha empresa ficou classificada em 2º
lugar no processo licitatório, que a mesma seja considerada vencedora da licitação.
Mesmo assim, desejo que providências sejam tomadas com relação à má conduta
do profissional B.”
Tendo em vista as manifestações acima, e mesmo insistindo pela conciliação
entre as partes, esta Comissão de Ética registra por meio desta a impossibilidade
de conciliação ao caso. Sendo assim o processo seguirá seus trâmites legais.
Assinam abaixo as partes envolvidas no processo:
.......................................................
Sr. D
.......................................................
Profissional B

Assinam abaixo os membros desta Comissão de Ética.

.......................................................
Membro 1 da Comissão de Ética

.......................................................
Membro 2 da Comissão de Ética
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.......................................................
Membro 3 da Comissão de Ética

.......................................................
Membro 4 da Comissão de Ética

.......................................................
Membro 5 da Comissão de Ética
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PARECER DO RELATOR
HISTÓRICO DO PROCESSO: ......................... ...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
INDICAÇÃO DAS INFRAÇÕES COMETIDAS E RESPECTIVA CAPITULAÇÃO:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
VOTO: ...............................................................
...........................................................................
...........................................................................

..........................................................
Local e data

...........................................................
Nome, Título Profissional e Registro CREA do relator do processo
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DECISÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA ENTIDADE DE CLASSE ................................
......................
A Comissão de Ética da Entidade de Classe reunida aos dias ....../......./.............., na
sede da Entidade de Classe, considerando os fatos apresentados no processo entre
o Sr. D e o Profissional B, DECIDE:
...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Assinam abaixo os membros desta Comissão de Ética.

.......................................................
Membro 1 da Comissão de Ética

.......................................................
Membro 2 da Comissão de Ética

.......................................................
Membro 3 da Comissão de Ética

.......................................................
Membro 4 da Comissão de Ética

.......................................................
Membro 5 da Comissão de Ética
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Ofício CE nº. ....../20......

Entidade de Classe: ..........................................................................................
Prezado .............................;
Tendo em vista denúncia do Sr. D contra o profissional B, registrada nesta Entidade de Classe e considerando os fatos apresentados ao processo, informamos
que esta comissão decidiu pela punição ao Profissional B, conforme disposição
estatutária desta Entidade de Classe.
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

...........................................................
Local e data

...........................................................
Nome, Título Profissional e Registro CREA do presidente da Comissão de Ética
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Ofício CE nº. ....../20......

Entidade de Classe: ..........................................................................................
Ao CREA-PR;
Tendo em vista denúncia do Sr. D contra o profissional B, registrada nesta Entidade de Classe e considerando os fatos apresentados ao processo, informamos que
esta comissão decidiu pela punição do profissional B (associado desta Entidade de
Classe) no âmbito estatutário.
Desta forma, denunciamos o respectivo profissional a este Conselho para as
providências cabíveis.
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

...........................................................
Local e data

...........................................................
Nome, Título Profissional e Registro CREA do presidente da Comissão de Ética
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Entidade de Classe: ..........................................................................................

Tendo em vista denúncia do Sr. D contra o profissional J, e considerando o andamento do processo; a Comissão de Ética desta Entidade de Classe decide pelo
arquivamento do presente processo.

..........................................................
Local e data

...........................................................
Nome, Título Profissional e Registro CREA do presidente da Comissão de Ética
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Ofício CE nº. ....../20......

Entidade de Classe: ..........................................
Prezado .............................;
Tendo em vista denúncia do Sr. D contra o profissional J, registrada nesta Entidade de Classe e considerando os fatos apresentados ao processo, informamos
que esta comissão decidiu pelo arquivamento da mesma, conforme estabelecido
no Regimento Interno desta Comissão de Ética da Entidade de Classe.
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

...........................................................
Local e data

...........................................................
Nome, Título Profissional e Registro CREA do presidente da Comissão de Ética
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AVALIAÇÃO DA DINÂMICA
Tendo em vista a situação apresentada, envolvendo a fabricação de acervo
técnico, os eventuais desdobramentos e as discussões feitas pelo grupo, solicitamos a descrição de suas impressões quanto à metodologia utilizada e ao mérito
do caso exposto. Sua opinião nos dará respaldo para a melhoria do procedimento.
(1) Aponte o(s) ponto(s) forte(s) do exercício.
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(2) Agora, aponte o(s) ponto(s) fraco(s) ou frágil(eis) da metodologia e do caso.
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(3) Em sua opinião, qual a relevância e/ou a viabilidade da fiscalização da
fabricação de acervo técnico pelo CREA-PR?
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________
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(4) Descreva sucintamente sua posição pessoal quanto ao desfecho do caso.
Seu parecer está alinhado ao da Comissão?
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________
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GABARITO
Profissional B:
5 - Das condutas vedadas
Art. 10 - No exercício da profissão são condutas vedadas ao profissional:
I - Ante o ser humano e seus valores:
a. descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício;
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:
f. suspender serviços contratados, de forma injustificada e sem prévia comunicação.
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QUESTIONAMENTOS

1 – O profissional não se vale da legislação que obriga a sua contratação para
tirar vantagens pessoais (Art. 10, inciso I, alínea b do Código de Ética)?
2 – O profissional, sabendo não foi o executor do serviço, age de má-fé na
elaboração da ART apenas visando seus interesses (Art. 10, inciso I, alínea c do
Código de Ética)?
3 - O profissional no caso da denúncia, sabendo que não tem comprovação
exigida pelo órgão licitante para executar de uma obra, não estaria aceitando o
trabalho para os quais não tenha efetiva qualificação? (Art. 10, inciso II, alínea a do
Código de Ética)
4 - O profissional não estaria abusando do privilégio da exclusividade do direito
do profissional para obter a contratação, quando na realidade não tem o conhecimento para executar tal serviço? (Art. 10, inciso II, alínea b do Código de Ética)
5 – O profissional não estaria ocultando do contratante o fato de não ter perícia
para tal serviço? (Art. 10, inciso II, alínea c do Código de Ética)
6 – O profissional não estaria fingindo saber executar a obra, quando não tem
conhecimento para tal serviço? (Art. 10, inciso III, alínea c do Código de Ética)
7 - O profissional não estaria atentando contra o direito de outros profissionais,
uma vez que aceitou trabalho para o qual não possui conhecimento? (Art. 10, inciso
IV, alínea d do Código de Ética)
8 - O fato do profissional não ter experiência comprovada para orientar os
trabalhadores da obra não estaria colocando em risco o ambiente natural, a saúde
humana e o patrimônio cultural? (Art. 10, inciso V, alínea a do Código de Ética)
9 – Pelo fato do profissional ser funcionário da empresa, esse não poderia ter
sido coagido pelo empregador a fabricar o acervo para que a empresa pudesse
participar da licitação? Neste caso, é infração ética?
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10 – O profissional B não teria se equivocado ao anotar as ARTs, acreditando
estar regularizando a obra, sem saber que há um procedimento específico para
regularização?
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