


02 03

Palavra 
do Presidente

Muitas pessoas, quando pensam em ética 

profissional, logo imaginam uma tabela divi-

dida em duas colunas, detalhando o que é 

certo e o que é errado fazer. O assunto logo 

se limita a uma lista de regras que devem 

ser observadas, e que nem sempre agradam 

a todos. 

Já quando falamos em excelência profissional, logo vem à mente um pro-

fissional que todos admiram, muito competente e próspero. Naturalmen-

te, todos querem ser este profissional. Mas os assuntos estão estritamen-

te ligados e um não existe sem o outro, e vice-versa.

O profissional excelente domina as técnicas, especializa-se com frequên-

cia, observa as mudanças tecnológicas, se atualiza, e age com ética. Por 

isso tem a admiração e o respeito de seus clientes e de seus colegas. 

O Código de Ética Profissional que foi estabelecido pela Resolução nº 

1.002/2003 do Confea, elenca princípios, deveres e condutas vedadas 

em relação à ética dos profissionais. Se observarmos seus artigos iremos 

concluir que a “tabela ética” do certo ou do errado, nada mais é do que as 

características de um profissional excelente. Ou seja, a excelência profis-

sional que todos almejam, nada mais é do que a ética profissional estabe-

lecida no Código de Ética. 

Não são poucas as vezes nas quais nós profissionais nos deparamos com 

situações onde a falta de ética parece ser o caminho mais fácil. Mas, ao 

buscarmos a excelência, estaremos moldando o mercado para também 

se adequar à ela, e passar a exigi-la. 

O Crea-PR busca a ética todos os dias, seja nas fiscalizações que realiza, 

ou nos serviços que oferece. Discutir este assunto por meio da nossa Co-

missão de Ética e deste evento, além de nos dar muito prazer, faz parte da 

nossa Missão de valorizar as profissões e seu exercício ético.

Mais do que coibir ações antiéticas queremos trabalhar em prol de uma 

cultura profissional de excelência onde a ética esteja intrínseca e as re-

lações comerciais sejam, portanto, baseadas no respeito e honestidade.

Bom evento a todos!

Engenheiro Civil Ricardo Rocha
Presidente do Crea-PR

Ética ou excelência 
profissional?
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Palavra 
do Coordenador

 O trabalho do Coordenador da Co-

missão de Ética Profissional dos Conselhos 

Regionais do Sistema CONFEA/CREAs é 

uma tarefa árdua, por vezes até ingrata, 

mas revestida de enorme responsabili-

dade com a sociedade e com os colegas 

de profissão. Sendo, regimentalmente no 

CREA-PR uma instância de estrutura de suporte ao Plenário do Con-

selho, instrui o processo e operacionaliza todo o rito administrativo, 

fins garantir a ampla defesa e o contraditório, para permitir que as 

instâncias deliberativas, principalmente as Câmaras Especializadas, 

profiram decisões isentas e imparciais, garantindo e mantendo os 

princípios fundamentais dos Direitos Constitucional, Administrativo e, 

no que couber, Penal.

 Nesta trajetória de grandes feitos e bons frutos em prol da 

sociedade, frente à atividade finalística dos Conselhos de fiscalizar 

o exercício profissional e punir adequadamente os desvios, tivemos 

a honra de elaborar essa Galeria de Coordenadores da Comissão de 

Ética Profissional do CREA-PR e promover essa coletânea de Artigos 

sobre os temas “ética, ontem, hoje e sempre!” e “compliance” para 

a II Semana de Ética Profissional do CREA-PR. Na oportunidade de 

registrar aqui o agradecimento ao Presidente Ricardo Rocha, à Dire-

toria, aos Conselheiros Membros da Comissão, aos Gerentes da Sede 

e Regionais, à equipe da Comissão de Ética 2019 e de forma mais 

ampla aos colaboradores do Conselho que direta ou indiretamente 

contribuíram para os feitos e efeitos da Ética em 2019, utilizo-me de 

duas célebres frases do renomado físico Isaac Newton, “se vi mais 

longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes”, entretanto o 

trabalho deve ser perene e ininterrupto, portanto “o que sabemos é 

uma gota, o que ignoramos é um oceano”.

Eng. Eletric. André da Silva Gomes
Gestão 2019

Coordenadores da Comissão de Ética Profissional do Crea-PR 
desde a primeira gestão em 1983

GALERIA DOS COORDENADORES

Eng. Civ. Wilson 
Picheth Gheur 

1983, 1985 e 1986

Arq. Sérgio Paulo 
Nogueira 
Scheinkmann 

1984

Arq. Braulio 
Eduardo M. Carolo 

1987

Arq. Antonio 
Carlos Cassilha  

Eng. Civ. Aldo 
Moreira Junior 

1988

1989

Eng. Eletric. 
Humberto 
Sanches Netto 

1990 – 1991 

Eng. Agr. Ednaldo 
Michellon 

1992

Eng. Civ. Miguel 
Augusto Zydan 
Sória 

1993

Eng. Civ. Murilo 
Duarte de Salles 
Corrêa  

Arq. Paulo Marcos 
Mottos Barnabé 

1994

1995
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Eng. Agric. Valmor 
Pietsch 

2010

Eng. Agr. Luiz 
Antonio Caldani 

2011

Geol. Fernando 
Scholl Bettega  

2012

Arquiteta e 
Urbanista Ana 
Carmen de 
Oliveira 

2009

Eng. Civ. Newton 
Rogerio Rutz da 
Silva 

2013

Eng. Civ. Itamir 
Montemezzo 

2014 

Eng. Civ. Luiz 
Capraro 

2015 - 2016

Eng. Civ. Paulo 
Roberto 
Domingues

2017

Eng. Civ. Regina 
de Toni  

Eng. Eletric. André 
da Silva Gomes 

2018

2019

Eng. Agrônomo 
Alfredo Raeder 

1997

Eng. Agrônomo 
José Carlos Vieira 
de Almeida 

1998 - 1999

Engenheiro Civil 
Francisco José T.C. 
Ladaga  

2000

Eng. Civil Nelson 
Roberto 
Amanthéa

1996

Eng. Eletricista 
Edson Luiz Dalla 
Vecchia 

2001

Arquiteto 
Agostinho Celso 
Zanelo de Aguiar 

2002 

Engenheiro 
Agrônomo José 
Roberto Pinto de 
Souza

2003

Engenheiro 
Eletricista Nelson 
Luiz Gomez

2004

Engenheiro 
Mecânico Lindolfo 
Zimmer  

Eng. Civil Edmir 
César Della Costa 

2005 - 2006 - 2007

2008
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Atuar profissionalmente com ética não é uma opção a se escolher, mas sim uma obri-

gação de todos os profissionais, especialmente os vinculados ao Sistema Confea/

Crea. Contudo, no cotidiano percebemos que há elementos que faltam em alguns 

profissionais e, ao mesmo tempo, transborda em outros, normalmente aqueles que se 

destacam fazendo a diferença no contexto de transformação positiva à sua volta.

Dessa energia vigorosa que permeia os bons profissionais, aqueles que têm uma pos-

tura diferenciada em sua atuação, é que o mercado de trabalho necessita e busca 

avidamente.

Mas por que associar a ética, uma palavrinha tão antiga no dicionário e, ao mesmo 

tempo, tão em voga no atual cenário, com esse diferencial no mercado de trabalho? 

Como vincular um atributo que diz respeito a valores humanos, à natural competitivi-

dade que o mercado impõe?

De fato, é de longa data que a humanidade cultiva a preocupação pelos temas mo-

rais, voltando seu olhar no intuito de compreender as ações humanas e dar-lhes uma 

diretriz que conduza ao bem comum. É um processo de evolução pelo qual o homem 

naturalmente passa, buscando assim a melhor maneira de viver em sociedade.

No campo profissional, não é diferente. A ética é que designa os deveres a que estão 

submetidos os profissionais, para que mantenham uma boa conduta no exercício de 

suas atividades laborais. Esses deveres, por sua vez, o moldam para uma atuação mais 

comprometida com o objetivo maior da profissão, além de esculpir em si nobres valo-

res humanos.

Em que pese o respeito aos nossos títulos, devemos reconhecer uma parcela de culpa 

num contexto de tantos escândalos de corrupção em nosso país ou de crimes am-

bientais, como as recentes tragédias de Brumadinho e Mariana/MG, quase sempre 

atrelados a uma intervenção, direta ou indireta, de profissionais do Sistema.

E é nesse cenário que os profissionais éticos se sobressaem, porquanto são completos 

na essência dos atributos que melhor os definem. São aqueles que internalizam em 

suas ações os sete princípios éticos apresentados no Código de Ética do Confea/Crea 

(Resolução Confea nº 1.002, de 26 de Novembro de 2002).

Pelos 
caminhos 
da ética

Engenheira Agrônoma Juliana Casadei
Autora do Livro Manual de Ética Profissional

Dentre os princípios, estão a promoção do bem estar social da humanidade, objetivo 

primordial da profissão; o dever de contribuir para a melhoria da qualidade de vida do 

homem a partir do conhecimento técnico e científico pela criação artística e prática 

tecnológica que a profissão permite; honrar a profissão mediante conduta honesta, 

digna e cidadã; primar pela qualidade dos serviços prestados; zelar pela honestidade, 

justiça e lealdade nas relações profissionais; atuar de forma a promover o desenvolvi-

mento sustentável, respeitando e preservando o meio ambiente, bem como a incolu-

midade das pessoas; e por fim, liberdade do exercício da profissão.

Basicamente, todos os princípios são dados a partir da função social da profissão. Des-

sa maneira, entende-se necessária a correspondência entre o objetivo da profissão e 

o bem comum, considerada assim um bem social da humanidade e o profissional o 

agente capaz de exercê-la, que deve submeter à sociedade toda sua técnica.

Para se atingir este objetivo, o profissional precisa ser eficaz, cumprir com responsa-

bilidade e competência os compromissos, munindo-se das técnicas adequadas. Mas, 

de acordo com os princípios definidos, não lhe basta apresentar uma boa técnica para 

desenvolver suas atividades. Não é suficiente um bom projeto, ou uma boa execução. 

É preciso lealdade no trato com as pessoas.

Também não basta a ideia da profissão como bem cultural da humanidade, é preciso 

que ela seja exercida com base em preceitos de desenvolvimento sustentável e pre-

serve a segurança das pessoas, seus bens e valores.

Por fim, um profissional que exerça suas atividades atendendo a todos estes princípios, 

consequentemente faz jus ao mais alto título de honra, que é a profissão, e contribui 

para a garantia da respeitabilidade das engenharias, agronomia e geociências pela 

sociedade.

Assim, aqueles que carregam na bagagem, além de seu título e sua experiência curri-

cular, o rótulo da ética, construído a partir de um conjunto de escolhas pessoais suces-

sivas no exercício da vida laboral, são profissionais muito demandados, fundamentais 

para o desenvolvimento de qualquer trabalho bem-sucedido. Portanto, a busca pelo 

desenvolvimento de valores humanos representa alto valor no mercado de trabalho.

Um profissional de alto valor é aquele que, em última instância, satisfaz suas expec-

tativas pessoais diante do exercício da profissão, como consequência, porque, acima 

de tudo e sem mesquinhez alguma, espalha ao seu redor aquela energia boa de que 

falamos no início, na vontade de zelosamente produzir os resultados sociais, econômi-

cos e ambientais, a partir de cada passo dado no dia a dia. Não há outra maneira de se 

cumprir com plenitude os objetivos da profissão senão pelos caminhos da ética.



O direito à liberdade de qualquer trabalho, oficio ou profissão é garantia pétrea e fun-

damental de todos os brasileiros conforme  dispositivos do Artigo 5.º da Constituição 

Federal. Porém, esta liberdade, em determinadas situações, é limitada por interesses 

maiores da sociedade. Vale a máxima: O direito de um termina onde começa o direito 

do outro!

A princípio, toda profissão seria de livre exercício, mas existem algumas exceções, que 

são as profissões que a Lei (a Sociedade, por seus representantes no Poder Legislati-

vo) entende como mais relevantes ao bem estar social, para as quais somente alguns, 

devidamente qualificados e habilitados, poderão exercer.

As engenharias, a agronomia e as geociências não são profissões de livre exercício à 

qualquer cidadão, estas profissões são regulamentadas por Leis e Decretos que, não 

só restringiram seu exercício somente à profissionais qualificados e legalmente habili-

tados, como também criaram estruturas de Estado incumbidas de organizar, controlar 

e fiscalizar o seu exercício, o chamado Sistema Confea/Creas, composto pelo Con-

selho Federal de Engenharia e Agronomia e os vinte e sete Conselhos Regionais de 

Engenharia e Agronomia.

De se perguntar! Qual a razão desta intervenção na liberdade e nos direitos dos cida-

dãos? Qual a relevância destas profissões para os interesses da sociedade?

De forma geral, ao exercer suas atividades, os profissionais jurisdicionados ao Sistema 

Confea/Creas utilizam seus conhecimentos científicos para projetar e executar a mol-

dagem da energia e da matéria com vistas a produzir bens e serviços de interesse da 

sociedade. Assim sendo, o exercício destas profissões possuem fortes impactos em 

quatro interesses sociais difusos, quais sejam: a saúde e a segurança das pessoas, o 

meio ambiente e o patrimônio de terceiros.  Assim, o mau exercício destas profissões 

podem trazer incalculáveis prejuízos à sociedade.

Do quanto abordado até aqui, evidentemente que os habilitados para exercer essas 

profissões de mais importância aos interesses sociais e humanos, devem ser profissio-

nais tecnicamente habilitados para tanto, com uma qualificação mínima para o exercí-

cio profissional, exigida pela Lei.

Destas afirmativas, decorrem três premissas básicas, quais sejam:

• A primeira, é que somente a Lei (sociedade) pode restringir o exercício profissio-

nal àqueles que tenham a qualificação técnica e cível mínima;

• A segunda, e mais importante, é que o exercício restritivo dessas profissões de-

vem ser necessariamente direcionadas ao bem estar social; 

• E a terceira, que o mau exercício dessas profissões, pela importância que estas 

têm ao bem estar social, deve implicar ao profissional, em caso de má conduta, conse-

quências mais drásticas que nas profissões não regulamentadas.

Esta exceção criada pela Lei, privilegiando os profissionais habilitados a exercer re-

servadamente a profissão, não se trata de um privilégio no sentido de trazer maiores 

benefícios ou vantagens à uma determinada casta de cidadãos  em detrimento de 

outros. Trata-se sim de um cuidado do Estado para com a sociedade, de forma que 

apenas profissionais que cientificamente conheçam o ofício, e, com isso, tragam segu-

rança, destreza, zelo, cuidado, ciência e, sobretudo, responsabilidade, é que possam 

exercer tais profissões.

O termo responsabilidade (do latin “spondeo” = eu prometo) pode ser entendido no 

exercício da profissão como o ato de assumir para si e para a sociedade a promessa e 

a garantia de que tudo será feito à luz da ciência e do saber cientifico inerente a uma 

profissão, cujo operador é o profissional. Também advém daí o dever que cabe a cada 

profissional de arcar com as consequências por efeitos não desejados e por resultados 

danosos aos interesses sociais e humanos, principalmente se decorrentes de condu-

ta inadequada do profissional. É importante que o profissional não descure das três 

principais fontes de problemas no exercício profissional, todas relacionadas a conduta 

ética e moral: a imperícia, a imprudência e a negligência. 

É imperito o profissional que se incumbe de atividades para  as quais   não   possua   

conhecimento   técnico   suficiente,   mesmo   tendo   legalmente   essas atribuições, 

pois as atribuições (ou competências) decorrem do pertencimento a uma modalidade 

profissional, já a perícia decorre dos conteúdos de formação curricular. As atribuições 

são coletivas, já a pericia é individual. 

É imprudente o profissional que, mesmo podendo  prever consequências negativas, 

pratica ato sem considerar o que acredita ser fonte de erro, assim, é altamente reco-

mendável que o profissional tenha esmero e dedicação na fase do exercício profissio-

nal em que são realizados os estudos, verificações, analises e levantamentos que pre-

cedem a elaboração dos projetos e sua posterior execução, sob pena de incorrer em 

responsabilidade na modalidade “culpa” por não ter se cercado de todos os cuidados 

no exercício de sua profissão.

É negligente o profissional que atua de forma omissa não cumpre com seu dever, 

principalmente seu dever de participar ativa e objetivamente na  autoria  do  projeto ou 

na execução da atividade ou do empreendimento pelo qual se incumbe e assume a 

responsabilidade técnica. O exercício profissional deve se dar no limite da capacidade 

pessoal de realização de cada profissional. O “acobertamento” profissional é a pior das 

pragas que ameaça as profissões regulamentadas! Ao não participar efetivamente de 

sua obra o profissional esta colocando seus interesses pessoais acima de tudo e de 

todos, praticando ato desprezível que merece a reprovação de toda a comunidade 

profissional.

Neste sentido vale trazer a baila o “principio da hierarquia dos interesses” que se faz 

presente sempre que um ato profissional é contratado e realizado. De plano, sempre 

que um contrato verbal ou escrito é estabelecido para o exercício de um ato profissio-

nal, duas partes (ou interesses) estão envolvidas, quais sejam: os interesses do con-

tratante e os do contratado. De um lado o contratado deseja a melhor remuneração, 

a construção de sua carreira ou portfólio de clientes e ainda a segurança de suas ati-

vidades. De outro lado o contratante deseja a entrega o objeto do contrato no menor 

tempo, ao melhor preço e com a melhor qualidade e segurança. Ocorre que acima 

destes dois interesses, estão os interesses das profissões e da sociedade! Vale lembrar 

Ética e 
responsabili-
dade
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Engenheiro Agrônomo Celso Ritter
Superintendente do CREA-PR



que a Lei obriga os cidadãos sem habilitação profissional (leigos) a contratarem os pro-

fissionais quando necessitam de soluções nas áreas das engenharias, agronomia e ge-

ociências. Ora, se a Lei obriga a contratação de profissionais por parte dos leigos, por 

obvio que acima dos interesses destas duas partes estão interesses maiores, quais se-

jam: Acima dos interesses dos profissionais estão os interesses das profissões e acima 

dos contratantes estão os interesses da sociedade! Advém dai o termo “responsável 

técnico”, que é uma figura criada pela Lei para planejar, administrar, conduzir e contro-

lar as atividades de um empreendimento ou de uma empresa ligados às engenharias, 

agronomia ou às geociências, cabendo a ele, responsável técnico, a competência e o 

dever de zelar pelos interesses da profissão e da sociedade no empreendimento ou 

empresa em que é responsável técnico, cabendo também a ele a responsabilização 

por efeitos danosos a tais interesses e que possam advir do empreendimento ou do 

processo produtivo empresarial.

Ao respeitar esta hierarquia de interesses (1.ª  sociedade, 2.ª as profissões, 3.º o con-

tratante , 4.º o profissional) o profissional estará edificando sua profissão, construindo 

um ambiente positivo ao exercício das profissões e contribuindo para o desenvolvi-

mento sustentável da nação, com preservação ambiental e respeito aos interesses 

sociais e humanos. Porém, se ao contrário, ele inverter esta hierarquia, colocando seus 

interesses pessoais ou de seu contratante acima dos interesses da profissão ou dos 

interesses da sociedade, estará desconstruindo sua profissão, produzindo todo tipo de 

maleficio à saúde e a segurança das pessoas e ao meio ambiente e estará contribuin-

do de maneira irreversível para a desregulamentação de sua profissão. 

De consequência, percebe-se a enorme importância na correta aplicação dos conhe-

cimentos científicos e tecnológicos adquiridos pelo profissional, além da adoção de 

uma conduta ética e moral que esteja à altura de sua profissão. O exercício profissional 

exige muito mais do que a formação técnico-científica ministrada e certificada pela 

academia, o profissional deve efetivamente conhecer de seu ofício e exercê-lo com 

zelo, denodo e, acima de tudo, postura ética.

E como saber se estamos agindo com postura ética? 

Segundo Immanuel Kant, filósofo prussiano considerado como o principal filósofo da 

era moderna, uma intenção é boa ou tem valor moral (postura ética), quando o cum-

primento do dever é o único motivo em que a ação se baseia.

 Se todos atuassem segundo a teoria de Kant, não haveria necessidade de normas e 

regras de conduta, sequer seriam necessárias as estruturas de controle, fiscalização 

e repressão, pois todos agiriam no estrito senso do cumprimento do dever.  Porém, a 

vastidão e a volatilidade das leis morais que habitam dentro de cada um, fazem com 

que as decisões e ações adotadas sejam influenciadas e motivadas por interesses, 

muitas vezes, inconfessáveis. E se há razões para não contar, estas são as razões para 

não fazer, conforme nos ensina o também filósofo Mario Sergio Cortella: “tudo aquilo 

que não puder contar como fez, não faça!”

A agitação da vida moderna, via de regra, nos torna mais superficiais e não nos permite 

o aprofundamento nestes conceitos filosóficos acerca da natureza humana, nem sem-

pre de fácil absorção. Assim, torna-se indispensável o conhecimento e o alinhamento 

da conduta profissional ao pacto que todos os profissionais são signatárias pelo ato 

de juramento realizado na cerimônia e colação de grau, qual seja: O Código de Ética 

Profissional. A promessa de exercer a profissão observando os princípios éticos é lugar 

comum em todos os juramentos que marcam o inicio da vida profissional.

Um pacto firmado pela comunidade profissional e balizador da defesa e do fortale-

cimento das profissões jurisdicionadas ao Sistema CONFEA/CREAs! Assim pode ser 

definido o Código de Ética Profissional das Engenharias, da Agronomia, da Geologia, 

da Geografia e da Meteorologia, adotado pela Resolução 1002 do CONFEA, em vigor 

desde o ano de 2002. Trata-se de um pacto, pois suas bases foram lançadas pelas 

mais de quinhentas entidades de classe que congregam profissionais de todas as mo-

dalidades e que atuam em todas as regiões do País. 

A comunidade profissional debateu e definiu os princípios do que é certo e do que 

é errado, do que é honesto e o que é desonesto, do que é bom e do que é ruim no 

exercício das profissões, fixando o que podemos chamar de “a moral média da comu-

nidade profissional jurisdicionada ao Sistema Confea/Creas”. 

Finalizada a redação do pacto, o que se deu no Colégio da Entidades Nacionais – 

CDEM, órgão colegiado consultivo do Conselho Federal, foi editada a Resolução 

2002/2002 que adotou o pacto firmado entre os profissionais, conferindo-lhe força 

legal e propiciando a instalação de processo administrativo em desfavor daqueles que 

se desviam de seus princípios.

Emprestando os conceitos da competência multifocal¹, podemos traduzir a moral mé-

dia (ética) de uma comunidade como sendo o produto de seus valores multiplicado 

pelas suas atitudes (É = V x A). De consequência, por regra básica da matemática, ainda 

que o grupo tenha bons valores morais, se suas atitudes tendem a zero, também a 

moral média do grupo tenderá a zero. 

Lado outro, também é possível potencializar os resultados da conduta ética desejada. 

Se o grupo tiver bons valores morais e atitudes proativas, poderá “bombar” a moral 

média da comunidade profissional, bastando para isso exercitar a honestidade, a cons-

ciência do dever, a cooperação, o compromisso, a honradez, a coerência, a sabedoria 

e a humildade entre tantas outras virtudes humanas, no exercício da profissão (É = (V 

x A)vh). 

No contraponto estão as limitações humanas (É = (V x A)vh/lh) que, se praticadas, re-

duzem e dividem a moral média da comunidade. A soberba, a indiferença, a omissão, 

a ganancia, a desonestidade, a conivência, o individualismo, entre tantas outras limita-

ções humanas, infelizmente são condutas que, não raro, ainda observamos no exercí-

cio da profissão.

Todos são detentores de virtudes e limitações, todos tem o livre arbítrio de decisão, 

caberá a comunidade profissional a decisão do como se portar frente aos desvios de 

conduta dos pares e colegas de profissão. Embora o código de ética profissional e 

seus desdobramentos administrativos, se prestem razoavelmente bem para incentivar 

a reabilitação do profissional que se desviou do bom caminho, não é razoável esperar 

que ele, por si só, consiga produzir um ambiente saudável sob o ponto de vista moral e 

ético para o exercício das profissões. É necessário que os princípios morais contidos no 

código sejam adotados pela maioria dos profissionais como instrumento para nivelar 

as Leis morais internas da classe profissional e que isso possa produzir, como resul-

tado, a indignação necessária à uma postura proativa das comunidades corporativas, 

expurgando o oxigênio do mau exercício da profissão e  elevando o custo para aqueles 

que se desviam do bom caminho. A pena de rejeição do grupo de convivência é cer-

tamente a mais eficaz, senão a única, capaz de verdadeiramente promover a melhoria 

da conduta. 

Não basta apenas evitar o mau exercício da profissão, é necessário combate-lo, é ne-

cessário rejeitá-lo!

1.Francischini, Paulo Henrique. 
Competência Multifocal, Academia de Inteligência / 2005
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Edison Flavio Macedo, em 14/05/2015
É grande o “bombardeio” atual de mensagens éticas dirigidas aos cidadãos, a partir de todos 

os tipos de mídia. E isso tem se verificado em todas as áreas e campos onde o comportamento 

humano é considerado como fator fundamental da convivência e do desenvolvimento social e 

econômico.

O relato de um dia comum na vida de Brasilino da Silva (um cidadão imaginário) nos dá conta 

disso. Pela manhã, escutando rádio enquanto se dirige ao trabalho, após uma rápida resenha 

das notícias do dia anterior surge, invariavelmente, aquele jingle: “Ética, uma palavra curta. Você 

tem ou não tem! Não existe meio termo. Se você é ético precisa dizer não a ...”. No trabalho, 

quando procura atualizar-se sobre as novidades da aldeia global em que vivemos, Brasilino de-

fronta-se com inúmeras “chamadas e mensagens éticas”, acompanhando diferentes tipos de 

arquivos de imagem e som. Já em casa, uma vez cumpridas as tarefas laborais do dia, na hora 

do merecido descanso, pernas esticadas sobre o puff e a rotina de assistir o noticiário de vários 

canais. Lá estão as últimas notícias, dentre as quais destacamos: a Câmara Federal elege os 

membros de sua Comissão de Ética para a nova legislatura (“os piores perfis éticos da Casa”, na 

voz geral) e o Senado Federal, por sua vez, e preocupado com o crescente volume de denún-

cias que diariamente chega ao seu portal, decide reformular o Regimento de sua Comissão de 

Ética visando a implantação de um novo “sistema de gradação de pena” referente às eventuais 

infrações cometidas por seus integrantes. Entretanto, numa Casa e noutra, a maior parte das 

denúncias morre no nascedouro e os resultados do pequeno número de processos apreciados 

são pífios.

Na semana anterior o jornal falado anunciara com estardalhaço o Código de Ética aprovado 

pela Federação Brasileira de Bancos, agora eram os Supermercados que, orgulhosamente, 

apresentavam o seu. Na imprensa, discutia-se sobre a ética dos funcionários públicos em gre-

ve, bem como dos policiais amotinados e dos bombeiros detidos. Um conhecido âncora, num 

evidente “lapsus linguae”, indagava sobre a existência de uma “ética dos bandidos” e dos pri-

sioneiros que, nos dias de visitas, faziam seus próprios familiares de reféns. Uma revista sema-

nal, em longa reportagem, questionava sobre uma suposta “ética dos androides”, mecanismos 

biocibernéticos cujas capacidades estavam sendo cada vez mais ampliadas pelos avanços da 

“inteligência artificial”.

Como se vê, a citação da ética, e dos vários códigos que estabelecem seus princípios e valo-

res, com as pequenas variações e especificidades de determinados segmentos, constitui-se no 

principal modismo sociocultural destes dias deixando-nos - quer sejamos fornecedores, con-

sumidores, expectadores ou simples cidadãos - completamente perplexos e desorientados. 

Parodiando uma famosa e histórica expressão, diríamos: “Ô ética, quantos crimes se cometem 
em teu nome!”

Perplexos e desorientados? Por quê?
Porque, enquanto de um lado a ética é apresentada pela mídia na pureza de seus princípios 

filosóficos e doutrinários (com citações que se iniciam nos pré-socráticos, passam pelos pen-

sadores do iluminismo e chegam, simbolicamente, na Madre Tereza de Calcutá), de outro lado 

essa mesma mídia nos apresenta, à exaustão, os piores 2

exemplos de infrações que contra ela são cotidianamente cometidas, neste e nos demais con-

tinentes (discriminações, sequestros, estupros, pedofilia, violências e assédios de todas as or-

dens, fraudes de todas as espécies contra o erário público, justiça tardia que protela por mais 

de onze anos o cumprimento de decisão de júri popular contra assassinos confessos, ... chega !).

Diante desse quadro, é de perguntar: de que maneira o homem comum, ou mesmo o profissio-

nal, poderá processar esse “contraditório e amplo debate” a fim de posicionar-se contra o “mal e 

os vícios” e em defesa do “bem e das virtudes”? Como poderão assumir, no exercício da cidada-

nia e da profissão, os princípios de um código de ética “pactuado, proclamado e solidariamente 

assumido” se a prática dos valores que o embasam não recebe da mídia o mesmo destaque 

dado aos atos infracionais? E, tem mais, se a maioria do universo social e/ou profissional ao qual 

o Código se refere simplesmente o desconhece?

Quem assistir aos telejornais da noite, por exemplo, e anotar as pautas e motivações de todos os 

noticiários, constatará que os mesmos passam ao largo dos quadros em que as boas intenções 

e os comportamentos cidadãos prevalecem sobre os chamados “malfeitos”. Isso “não dá ibo-

pe”! Noticia-se a ausência de médicos nos postos de saúde e nas emergências dos hospitais, 

mas não se informa sobre os serviços que funcionam a contento e sobre o empenho da maior 

parte dos profissionais da saúde. Informa-se sobre agentes públicos “criando dificuldades para 

vender facilidades”, mas nada é dito sobre os que são diligentes e dão o máximo de si em suas 

jornadas diárias. Os maus policiais viram sempre manchetes, mas os melhores exemplos da de-

fesa da segurança pública são geralmente omitidos. O trabalho dos defensores públicos é si-

lenciado, enquanto vira manchete a rendosa advocacia prestada aos bandidos. Muitos projetos 

e obras de engenharia são criticados, mas pouco se noticia sobre a engenharia e a agronomia 

públicas, nem sobre suas necessidades, nem sobre seus resultados socioeconômicos, nem 

sobre seus abnegados prestadores.

A síndrome de Pollyana
Os que assistiram ao filme “Pollyana” (Walt Disney – 1960) poderiam perguntar: como seria pos-

sível estimular as novas gerações – compulsoriamente matriculadas na universidade aberta da 

aldeia global em que vivemos - ao comportamento cidadão e republicano, ao culto às boas 

ações, às práticas do humanismo e da solidariedade, do “cuidado” uns com os outros, se a 

“programação negativista” da mídia massacrante mais lhes apresenta as crônicas dos “maus 

hábitos”, as novelas das mazelas, a prevalência dos interesses menores e a cooptação crimino-

sa de agentes públicos. Pois foi diante de um quadro semelhante a esse que nos ocorreu citar 

a “estória” da pequena Pollyana: um dia, durante a prédica do pastor de sua pequena cidade - 
que, como era seu costume, todo domingo citava os piores trechos da Bíblia para intimidar os 
“pecadores” e os ameaça-los com o “fogo do inferno” – ela inocentemente indagou: 

 Pastor, esse livro só fala dos pecados e dos pecadores, das penitências e dos castigos? 
Não há nada nele sobre o perdão, sobre as virtudes e os justos, sobre a bondade e a 
esperança? Nada de melhor ele apresenta que possa ser dito a esta boa e trabalhadora 
gente que vem à Igreja aos domingos em busca de paz, estímulo e orientação?

E agora, perguntamos nós: como poderá um cidadão-profissional cônscio de seus compro-
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missos “sociais e humanos” (vide art. 1º da Lei 5.194/66) aliar-se aos movimentos éticos da ci-

dadania, contribuindo para a realização do ideário da Constituição Cidadã de 1988, da Declara-

ção Universal dos Direitos Humanos (ONU/1948) e da Carta da Terra (ONU/2000), ao mesmo 

tempo em que assume “as condutas necessárias à boa e honesta prática de sua profissão” 

(CEP/2002)?

Que tipo de mensagens deveriam ser utilizadas, não apenas de forma aleatória, de significado 

superficial e fugaz, mas de forma eficiente e eficaz, tendo por fundamentos os princípios e va-

lores legitima e solenemente pactuados?

Tendo tudo isso por pano de fundo, concluímos ser indispensável poder contar com uma 
“campanha permanente” que venha motivar e mobilizar os cidadãos-profissionais a fim de que 

possam assumir o papel que lhes foi reservado de resgatar a ética dessa “vala comum” diaria-

mente aprofundada por uma mídia desprovida de qualquer pedagogia. Mensagens que sem a 

sofisticação das abordagens mais elitizadas do tema, nem resvalando para a exemplificações 

piegas, pudessem sensibilizar o tipo especial de cidadãos-profissionais que integram o Sistema 

Confea/Crea - eis que as profissões envolvidas (da engenharia e da agronomia, em todos os 

seus desdobramentos) “são caracterizadas por seus perfis próprios, pelo saber científico e 
tecnológico que incorporam, pelas expressões artísticas que utilizam e pelos resultados 
sociais, econômicos e ambientais do trabalho que realizam” (art. 4º/CEP), e mais, os respec-

tivos profissionais são “detentores do saber especializado de suas profissões e os sujeitos 
proativos do desenvolvimento” (art. 5º/CEP).

Indagações e encaminhamentos 

Não há dúvida que a campanha que precisamos deflagrar já vem tarde. Mas como diz o dito 

popular: “antes tarde do que nunca”!. Infelizmente o “momento psicológico” extremamente fa-

vorável, que precedeu a entrada em vigor do Novo Código de Ética Profissional (1º de agosto de 

2003), não foi devidamente aproveitado. Eis que, nessa ocasião, deveriam ter sido amplamente 

apresentados aos então 700 mil profissionais integrantes do Sistema Confea/Crea os resulta-

dos dos abrangentes trabalhos desenvolvidos pelas organizações profissionais incumbidas, ou 

seja: (1) os estudos e pesquisas realizados pelo CDEN junto aos sistemas profissionais congêne-

res, do Brasil e de outros países; (2) os conteúdos filosóficos, doutrinários e programáticos então 

considerados; (3) a intensa e organizada discussão que ocorreu a partir desses elementos; (4) 

o posicionamento contemporâneo e a visão prospectiva diante das relações sistema profissio-

nal e sociedade; (5) a redação criteriosa e participativa do documento representativo do “novo 

pacto profissional e social”; e (5) a legitimidade dos autores e a unanimidade que marcou sua 

aprovação.

Entretanto, uma campanha organizada com base nos mais modernos recursos dos vários ti-

pos de mídia disponíveis não chegou a ser estruturada e implementada: (I) nem pretendendo 

o atingimento por inteiro do universo profissional (perto de 700 mil à época); (II) nem visando o 

imediato comprometimento dos “operadores da ética” (aproximadamente 2.500, num primeiro 

plano) com os “novos conceitos e preceitos” estruturantes do novo Código; (III) nem procurando 

alcançar os futuros profissionais no âmbito de suas escolas e agremiações (cerca de novos 60 

mil por ano); (IV) nem procurando divulgar junto a sociedade os princípios éticos sobre os quais 

os profissionais devem “pautar suas condutas”; (V) nem mesmo - talvez como parte importante, 

ou complementação, de uma campanha - a imediata deflagração de um processo permanen-

te de treinamento e capacitação dos “operadores”.

Compromissos permanentes dos cidadãos-profissionais
Hoje já somos mais de 1,1 milhão. Por isso urge recuperar o tempo perdido e adequar as “men-

sagens da campanha” às condições e peculiaridades destes novos tempos. Tempos em que 

falar em “ética” virou moda, mas praticar a ética “é uma moda que ainda não pegou” (existem 

controvérsias, como sempre). Tempos em que a ética dos discursos fáceis é a todo momento 

desmentida pela revelação dos negócios espúrios que são realizados à sua sombra (“façam o 

que digo, mas não façam o que eu faço”).

Ora, como é sabido, campanhas desse tipo estarão inevitavelmente comprometidas, já no nas-

cedouro, se não vierem acompanhadas de convincentes “lições do exemplo”. Lições? Exem-

plo? Como? Por exemplo, como se diz, “cortando na própria carne”: o posicionamento cidadão, 

republicano e também ético-profissional diante das infrações éticas cometidas pelos envolvi-

dos nos grandes escândalos nacionais de “corrupção explícita” (ativa e passiva), amplamen-

te divulgados por todas as mídias. E o consequente enquadramento dos faltosos nas pena-

lizações éticas previstas (atualmente muito brandas, diga-se de passagem). E para que não 

fiquemos apenas a tratar de generalidades, aí está o escândalo do “petróleo/lavajato” cujos 

implicados, alguns “réus confessos”, possuem registros no Sistema Confea/Crea. Por acaso 

alguém tem conhecimento de, pelo menos, a instauração, nas jurisdições competentes, de um 

processo ético contra tais implicados?

A este ensejo, vale transcrever algumas disposições do Código de Ética Profissional da Enge-

nharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, adotado pela Resolução 

1.002/2002 do Confea, e cogitar suas possíveis aplicações aos profissionais nele envolvidos:

	 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.

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

 I) ...
	II)	Ante	a	profissão:
 a) ...
	c)	preservar	o	bom	conceito	e	o	apreço	social	da	profissão;
 d) ...
	e)	empenhar-se	junto	aos	organismos	profissionais	para	a	consolidação	da	cidadania	e	
da	solidariedade	profissional,	e	da	coibição	das	transgressões	éticas;

 ...
	IV)	nas	relações	com	os	demais	profissionais:
 a) Atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da  igual dade 
de	condições;
	b)	Manter-se	informado	sobre	as	normas	que	regulamentam	o	exercício	da	profissão;

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

Como, diante das ameaças e das oportunidades que o mundo apresenta, con-

frontar esses cidadãos-profissionais com as forças e as fraquezas de suas profis-

sões no momento histórico que a sociedade brasileira atravessa? Como levá-los 

a refletir sobre as suas identidades e inserções sociais, políticas e econômicas e, 

ao mesmo tempo, fazê-los acreditar que seu adequado comportamento moral 

e ético farão uma grande diferença “para si próprio, para a família, comunidade, 

sociedade, nação e para a humanidade” (art. 6º/CEP)? E quanto a essa campanha 

permanente, como organiza-la e implementa-la a fim de que se diferencie de 

tantas outras - “similares e episódicas” - que, no final das contas, embora logran-

do uma superficial divulgação dos valores e dos princípios que fundamentam o 

Código de Ética, demonstraram-se ineficazes na efetiva internalização junto aos 

cidadãos-profissionais do conjunto de seus deveres, condutas vedadas e direitos, 

condições essas indispensáveis à boa e honesta prática das suas profissões?
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	I)	Ante	o	ser	humano	e	seus	valores:
	a)	Descumprir	voluntária	e	injustificadamente	com	os	deveres	do	ofício;

 b) ...
 c) PRESTAR DE MÁ-FÉ ORIENTAÇÃO, PROPOSTA, PRESCRIÇÃO TÉCNICA OU   
QUALQUER ATO PROFISSIONAL QUE POSSA RESULTAR EM DANO ÀS PESSO  
AS	OU	A	SEUS	BENS	PATRIMONIAIS;

	II)	Ante	a	profissão:
 a)...
 b)...
 c) OMITIR OU OCULTAR FATO DE SEU CONHECIMENTO QUE TRANSGRIDA A   
ÉTICA PROFISSIONAL.

Impõe-se	citar,	ainda,	os	artigos	4º	e	7º	da	Resolução	nº	1.004/2003	(Regulamento	para	a	condu-
ção	do	processo	ético	disciplinar):

	Art.	4º	-	É	atribuição	da	Comissão	de	Ética	Profissional:
	I	–	instruir	processo	de	infração	ao	Código	de	Ética	Profissional,	ouvindo	teste	munhas	e	
partes, e realizando ou determinando a realização de diligências necessárias para apurar 
os	fatos;	e
 II – emitir relatório fundamentado a ser encaminhado à câmara especializada   
competente para apreciação, o qual deve fazer parte do respectivo processo.
 ...
	Art.	7º	-	O	processo	será	instaurado	após	protocolado	pelo	setor	competente	do	Crea	em	
cuja jurisdição ocorreu a infração, decorrente de denúncia formula da por escrito e apre-
sentada	por:
	xI	–	instituições	de	ensino	que	ministrem	curso	nas	áreas	abrangidas	pelo	Sistema	Confea/
Crea;
	II	–	qualquer	cidadão,	individual	ou	coletivamente,	mediante	requerimento	fundamentado;
	III	–	associações	ou	entidades	de	classe,	representativas	da	sociedade	ou	de	profissões	
fiscalizadas	pelo	Sistema	Confea/Crea;	ou
 IV – pessoas jurídicas titulares de interesses individuais ou coletivos.

	Para	concluir:	dois	brocardos	e	um	diálogo

- “Só poderá fazer quem aprendeu a fazer”
- “Ninguém se isenta de culpa alegando a ignorância da lei”

Tempos	atrás,	discutindo	com	alguns	colegas	uma	questão	referente	às	infrações	ao	Código	de	
Ética,	um	deles	perguntou:

-	Dentre	as	infrações	éticas	qual	seria	a	mais	grave?

A	resposta	foi	a	seguinte:

- Para mim, dentre as mais graves, está aquela que pode ser cometida por um “operador da éti-
ca”, um conselheiro – quer seja ele federal ou regional – que, primeiro, sem deter os conhecimen-
tos mínimos necessários sobre o Código de Ética, e, depois, sem conhecer o Regulamento para a 
condução do processo Ético-disciplinar, participa do julgamento ético de um colega, e com isso 
responsabiliza-se	pela	decisão	final	do	julgamento.	
- Com base em que você diz isso?

- É simples. Basta consultar o novo Código de Ética para encontrar e entender o que dissemos. Se-
não	vejamos.	Pelo	CEP	(Res.	1.002/2002	do	Confea):

	5.	DOS	DEVERES.	Art.	9º	No	exercício	da	profissão	são	deveres	do	profissional:
 I –
	II	–	ante	à	profissão:
	a)	identificar-se	e	dedicar-se	com	zelo	à	profissão;	b)	conservar	e	desenvolver	a	cultura	da	
profissão;	c)	preservar	o	bom	conceito	e	o	apreço	social	da	profissão;	d)	DESEMPENHAR	
SUA PROFISSÃO OU FUNÇÃO NOS LIMITES DE  SUAS ATRIBUIÇÕES E DE SUA CAPACIDADE 
PESSOAL	DE	REALIZAÇÃO;	e)	empenhar-se	junto	aos	organismos	profissionais	no	sentido	
da	consolidação	da	cidadania	e	da	solidariedade	profissional	e	da	coibição	das	transgres-
sões	éticas.
 III-
	IV	-	nas	relações	com	os	demais	profissionais:
 a) Atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade 
de	condições;	b)	MANTER-SE	INFORMADO	SOBRE	AS	NORMAS	QUE	REGULAMENTAM	O	
EXERCÍCIO	DA	PROFISSÃO;	c)	preservar	e	defender	os	direitos	profissionais;
	6.	DAS	CONDUTAS	VEDADAS.	Art.	10.	No	exercício	da	profissão,	são	condutas	vedadas	ao	
profissional:
 I -
	II	–	ante	à	profissão:
 a) ACEITAR TRABALHO, CONTRATO, EMPREGO, FUNÇÃO OU TAREFA PARA OS QUAIS NÃO 
TENHA	EFETIVA	QUALIFICAÇÃO;

Lembramos ainda que consta do inciso XXXIX do Cap. I - dos Direitos Individuais e Coletivos) 
-	da	Constituição	Federal	de	1988	a	seguinte	disposição:

	XXXIX	-	não	há	crime	sem	lei	anterior	que	o	defina,	nem	pena	sem	prévia	comi	ação	legal;

Por	outro	lado,	e	visando	apreciar	uma	analogia	entre	o	disposto	em	instrumentos	legais	(leis)	e	
instrumentos	administrativos	(resoluções	do	Confea),	transcrevemos	abaixo	(1)	o	disposto	no	art.14	
do	Código	de	Ética	Profissional,	em	conformidade	com	o	art.	27	da	Lei	5.194/66;	e,	a	seguir,	(2)	o	
art.71da	lei	citada	referente	à	“cominação	legal”:

	Art.	14	do	CEP	-	A	tipificação	da	infração	ética	para	efeito	de	processo	disciplinar	será	es-
tabelecida,	a	partir	das	disposições	deste	Código	de	Ética	Profissional,	na	forma	que	a	lei	
determinar.
 
	Art.	71	da	Lei	5.194/66	-	As	penalidades	aplicáveis	por	infração	da	presente	Lei	são	as	se-
guintes,	de	acordo	com	a	gravidade	da	falta:	
	a)	advertência	reservada;		
	b)	censura	pública;	c)	multa;	d)	suspensão	temporária	do	exercício	profissional;		 	
e)	cancelamento	definitivo	do	registro.

Isto	posto,	com	a	palavra,	principalmente,	os	“operadores	da	ética”	(mais	de	2.500)	e	as	lideranças	
profissionais	integrantes	das	“instituições	de	ensino”	representadas	nos	Conselhos	(mais	de	600)	e	
das	“entidades	de	classe”	(mais	de	800)	integradas	ao	Sistema	Confea/Crea.
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1. Introdução
No mundo moderno, tecnológico e cosmopolita que vivemos hodiernamente, os ris-

cos são cada vez maiores (seja sob um ponto de vista quantitativo, seja sob o aspecto 

qualitativo/intensidade) e se fazem presentes nas mais variadas frentes do nosso dia 

a dia. 

É inegável, pois, que vivemos em uma sociedade de risco, tal qual anunciado pelo so-

ciólogo alemão Ulrich BECK (1944-2015).  

Diante deste cenário, se exige cada vez mais atenção, cautela e prudência de todos 

aqueles que integram o corpo social, no que se incluem os profissionais das mais di-

versas áreas do conhecimento, como médicos, advogados, enfermeiros, agrônomos 

e engenheiros.

Este último, por exemplo: por atos decorrentes de uma obra que está sob seu coman-

do, pode abstratamente ser responsabilizado na esfera cível (ou seja, condenado à 

obrigação de reparar danos patrimoniais), na esfera administrativa (recebendo uma 

sanção de seu conselho profissional), na esfera trabalhista (por acidentes acarretados 

a operários decorrente do não cumprimento das regras de segurança) e também na 

esfera criminal (pela eventual prática de ato capitulado como delito).  Afinal, pressu-

põe-se que o profissional é tecnicamente capacitado e está no comando dos serviços.

Para os estreitos fins do presente trabalho, discorreremos apenas sobre algumas pre-

missas da responsabilidade criminal - por ação ou omissão do profissional, seja por 

conduta dolosa ou culposa -, e como a estruturação de programas de integridade 

(compliance) pode auxiliar na blindagem do profissional.
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Referido autor defende que em toda a história da humanidade, os riscos sempre existiram (porém, em grau e ex-
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O autor define a sociedade de risco como “uma forma sistemática de lidar com perigos e inseguranças induzidas e 

introduzidas pela própria modernização” (p. 21).

2. Dos pressupostos para a existência de um crime.
Um dos pilares que sustenta o ordenamento jurídico pátrio é o princípio da legalidade 

(artigo 1º do Código Penal), por meio do qual se enuncia que não há crimes ou penas 

sem a devida e expressa previsão legal. Ou seja: em regra, ninguém pode ser puni-

do, salvo quando a conduta for tipificada como crime, e desde que seja constatada 

a ilicitude (antijuridicidade) do ato e a culpabilidade na conduta do agente (juízo de 

reprovação). 

Trata-se de um conceito analítico composto de três elementos centrais, sendo certo 

que cada um deles demanda a conjugação de uma série de requisitos intrínsecos. 

Nesta linha, é possível resumi-lo (o conceito de crime) com a seguinte tabela elucida-

tiva:

Nas palavras de Cezar Roberto BITENCOURT, “a divisão do delito em três aspectos, 

para fins de avaliação e valoração – tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade -, facili-

ta e racionaliza a aplicação do direito, garantindo a segurança contra as arbitrariedades 

e as contradições que frequentemente poderiam ocorrer”. 

3. Dos crimes comissivos e omissivos.
Ocorre que o Direito Penal pode punir duas formas distintas de conduta: as comissivas 

e as omissivas. Assim, o agente pode ser responsabilizado criminalmente por ter feito 

algo proibido (crimes comissivos) ou porque deixou de fazer algo que lhe era compul-

sório (crimes omissivos).  

No tocante aos crimes omissivos, a dogmática penal usualmente os divide em dois 

grandes grupos: os próprios e os impróprios. Em ambos os casos o agente será punido 

porque tinha um dever de agir e se absteve, quedando-se inerte. 

Em relação ao primeiro grupo (omissivos próprios), o dever de agir está expressamen-

te previsto em algumas normas penais particulares, como é o caso do médico que 

deixa de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória (art. 

269 do Código Penal). 

Já no segundo grupo (omissivos impróprios), o dever de agir advém de uma posição 

de garantidor em que o sujeito foi alçado (conforme previsto no art. 13, §2º do Código 

Penal). Seria o caso, por exemplo, do salva-vidas que deixa de realizar um salvamento 
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possível; ou de um médico que deixa de realizar procedimento que poderia salvar a 

vida de um paciente; ou mesmo de um engenheiro que deixa de realizar procedimen-

to necessário para a segurança de uma edificação que está sob sua responsabilidade. 

A omissão dos profissionais, nestas hipóteses, gera a responsabilidade criminal.

Por outro lado, é importante frisar o seguinte: se restar comprovado que o agente fez 

tudo o que lhe era cabível e possível diante das particularidades do caso concreto, não 

haveria que se falar em crime à espécie.

4. Crimes dolosos e culposos.
Noutro giro, seja a conduta comissiva ou omissiva, é certo que todo crime demanda a 

existência de um elemento psíquico (anímico), ao que se chama de elemento subjetivo 

do tipo.

A esse respeito, tem-se que os crimes podem ser dolosos ou culposos, conforme dis-

põe o art. 18 do Código Penal: (I) será doloso quando o agente quis o resultado ou 

assumiu o risco de produzi-lo; (II) será culposo quando o agente deu causa ao resul-

tado por imprudência, negligência ou imperícia.  Assim, a título exemplificativo: num 

homicídio culposo, está comprovado que o agente tinha a precípua intenção de violar 

a norma e matar alguém; já no homicídio culposo, embora não tivesse tal intenção, 

acabou matando alguém porque faltou cautela em sua conduta, atenção ou perícia.

É importante registrar que nem todos os tipos penais são puníveis na modalidade cul-

posa, o que nos leva a conceber que o dolo é a regra em relação às condutas tidas 

como criminosas.

5. Os programas de compliance como mecanismos de prevenção.
Na linha de tudo o que foi aqui trazido, e visando minimizar os riscos ligados a determi-

nadas áreas de atuação, surge o instituto do Criminal Compliance, que pode ser em-

pregado como uma ferramenta de controle, proteção e prevenção de possíveis prá-

ticas delitivas, mas também como relevante estrutura para identificação dos efetivos 

responsáveis por atos ilícitos já realizados, evitando-se que inocentes sejam punidos. 

Na perspectiva penal, estes programas de integridade (compliance) surgem para 

orientar pessoas - físicas ou jurídicas, do setor publicou ou privado - sobre seu com-

portamento no campo em que atua, usando um conjunto pré-estabelecido de regras 

e padrões éticos e legais de comportamento, o qual deverá ser fielmente seguido em 

suas práticas diárias. 

Basicamente, a aplicação do programa de compliance na esfera criminal orienta-se 

em três frentes: prevenção, detecção e remediação.

E diferente do que pode parecer, tais programas não abrangem apenas crimes de 

corrupção e lavagem de capitais, podendo também ser estruturados para situações 

usuais de qualquer atividade profissional, seja dentro de um hospital, de um escritório 

ou mesmo de uma construtora.

Afinal, como bem delimita o dito popular: “é melhor prevenir do que remediar”. A pre-

venção é sempre a solução mais eficaz, especialmente para aqueles que exercem 

atividades de maior risco.
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4. Crimes dolosos e culposos.
Noutro giro, seja a conduta comissiva ou omissiva, é certo que todo crime demanda a 

existência de um elemento psíquico (anímico), ao que se chama de elemento subjetivo 

do tipo.

A esse respeito, tem-se que os crimes podem ser dolosos ou culposos, conforme dis-

põe o art. 18 do Código Penal: (I) será doloso quando o agente quis o resultado ou 

assumiu o risco de produzi-lo; (II) será culposo quando o agente deu causa ao resul-

tado por imprudência, negligência ou imperícia.  Assim, a título exemplificativo: num 

homicídio culposo, está comprovado que o agente tinha a precípua intenção de violar 

a norma e matar alguém; já no homicídio culposo, embora não tivesse tal intenção, 

acabou matando alguém porque faltou cautela em sua conduta, atenção ou perícia.

É importante registrar que nem todos os tipos penais são puníveis na modalidade cul-

posa, o que nos leva a conceber que o dolo é a regra em relação às condutas tidas 

como criminosas.

5. Os programas de compliance como mecanismos de prevenção.
Na linha de tudo o que foi aqui trazido, e visando minimizar os riscos ligados a determi-

nadas áreas de atuação, surge o instituto do Criminal Compliance, que pode ser em-

pregado como uma ferramenta de controle, proteção e prevenção de possíveis prá-

ticas delitivas, mas também como relevante estrutura para identificação dos efetivos 

responsáveis por atos ilícitos já realizados, evitando-se que inocentes sejam punidos. 

Na perspectiva penal, estes programas de integridade (compliance) surgem para 

orientar pessoas - físicas ou jurídicas, do setor publicou ou privado - sobre seu com-

portamento no campo em que atua, usando um conjunto pré-estabelecido de regras 

e padrões éticos e legais de comportamento, o qual deverá ser fielmente seguido em 

suas práticas diárias. 

Basicamente, a aplicação do programa de compliance na esfera criminal orienta-se 

em três frentes: prevenção, detecção e remediação.

E diferente do que pode parecer, tais programas não abrangem apenas crimes de 

corrupção e lavagem de capitais, podendo também ser estruturados para situações 

usuais de qualquer atividade profissional, seja dentro de um hospital, de um escritório 

ou mesmo de uma construtora.

Afinal, como bem delimita o dito popular: “é melhor prevenir do que remediar”. A pre-

venção é sempre a solução mais eficaz, especialmente para aqueles que exercem 

atividades de maior risco.
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 Psiu! Sim, você mesmo! Vem comigo numa viagem pela estrada que liga a me-

trópole da pseudo ignorância ao fantástico condado da plena felicidade?

 Pode parecer estranho o convite ao leitor, mas vamos racionar sobre a dimen-

são do desconhecimento acerca do tema ÉTICA em nossas vidas e como algo tão 

subjetivo nos impulsiona para a incessante e incansável busca da longínqua FELICIDA-

DE...

 Primeiramente, parece enorme o desconhecimento e o controle que temos so-

bre nossas ações morais e éticas, correto? Muito atrativo concordar com a pergunta 

proposta, entretanto fazendo jus àqueles que responderam negativamente, vou pro-

por uma reflexão: qual sentimento nos preenche quando numa compra de setenta re-

ais, na qual pagamos com uma nota de cem reais, recebemos de troco quarenta reais?

 Bom, alguns podem pensar “... lucrei...”, outros “... vai fazer diferença para o tra-

balhador no fim do mês...”, ou também “... a loja ganha muito, não faz diferença para ela 

esse valor que recebi a mais...”. Independente do pensamento de quem recebeu em 

excesso o troco, em todas as situações existirá a sensação de que algo não está ple-

namente correto! Vamos inverter um pouco a situação, e seja qual tenha sido o pensa-

mento do leitor, exercite: “e se fosse eu a pessoa trabalhadora da loja que forneceu o 

troco a mais? O que eu esperaria do comportamento de quem recebeu o troco?”

 Mudemos, então, a perspectiva e vamos ao mundo animal. Após perceber que 

o cãozinho de estimação fez xixi no local inadequado da casa, o chamamos num tom 

de voz mais enérgico. O que acontece? Uma fuga do pet, esquivando-se pelas bei-

radas de cabeça baixa! Por que? A irracionalidade do animal processou que infringiu 

uma regra de convivência dos espaços daquele lar?

 Nessa altura, o leitor deve estar se perguntando: como pode um texto sobre 

ÉTICA trazer tantas perguntas, se eu esperava respostas? E mais uma agora! É óbvio, 

pois a ÉTICA é a ciência da moral e, sem perguntas e muitas reflexões, impossível 

compreender e aprender tais questões.

A definição de ÉTICA, segundo Stukart (2003, p. 14), é “... uma ciência cujo objetivo é o 

exame teórico das ações humanas para conseguir uma vida satisfatória e a perfeição 

integral do homem e é nisso que consiste a felicidade.”

  Diante dos aspectos elencados, dominando nossos instintos mais primitivos da 

essência humana e, exatamente como o cãozinho, quando em nosso âmago temos 

que se esgueirar-se pelos cantos, mantendo-se de cabeça baixa, algo não está corre-

to. Portanto, provavelmente burlamos alguma regra de convivência do grupo em que 

fazemos parte, sendo naturalmente uma infração ÉTICA. “O homem nem sempre 

pode o que quer, nem quer sempre o que pode. Ademais, sua vontade e seu poder 

não concordam com seu saber. Quase sempre as circunstâncias externas determinam 

a sua sorte.” (D’HONDT, 1966, p. 105).

 Certo, então somos motoristas numa estrada como muitas regras, das quais 

muitas vezes não temos ideia de como e onde surgiram, mas tenho que respeitar? 

Hein! Como assim? Será que nosso instinto sabe distinguir o certo e o errado nesta via 

que percorremos?

 Novamente, de acordo com Stukart (2003, p. 14), a “... ética não analisa o que o 

homem faz, como a psicologia e a sociologia, mas o que ele deveria fazer. É um juízo 

de valores, como virtude, justiça, felicidade, e não um julgamento da realidade...”, de 

tal forma que um “... código de ética é, então, desenvolvido pela reciprocidade, pelo 

intercâmbio e até pelo utilitarismo.” (grifos nossos). Assim, importa-nos a conduta que 

deveria ser praticada, frente ao conjunto de regramentos instituídos moralmente num 

contexto grupal.

 Enfim, qual a conexão entre os profissionais do Sistema CONFEA/CREAs com 

essa tal de ÉTICA, cheia de regras e princípios? Bastante simples a resposta, pois 

quando um egresso dos cursos afetos ao Sistema, submetido às regras dos Conselhos 

Regionais, recebe a carteira de identidade profissional, mesmo sem algumas vezes ter 

absorvido a noção da responsabilidade perante a sociedade, passa ser signatário nato 

do Código de Ética Profissional e do Regulamento para Condução do Processo Ético 

Disciplinar, em suas últimas versões delineados nas Resoluções CONFEA 1.002/2002 

e 1.004/2003.

 No entanto, o que um profissional responsável, buscando a excelência profis-

sional, e preocupado com real papel que exerce perante pares, clientes, meio am-

biente, sociedade e liderados deve evitar? Objetivamente, as CONDUTAS VEDADAS 

previstas no Art. 10 do Código de Ética Profissional.

 Espera um momento! O leitor deve perguntar-se, então: o que tem de nexo 

causal dirigir na estrada saindo da metrópole da pseudo ignorância para seguramente 

terminar o percurso no fantástico condado da plena felicidade?

 Trivial a resposta, pois na enorme cidade do desconhecimento (mesmo que 

instintivamente sabemos, bem no fundo da nossa existência, o que é certo e o que é 

errado), se percorremos uma trajetória reta, justa e moralmente aceita pelo grupo, o rei 

do condado, cuja coroa é a ÉTICA, estará nos esperando para entregar a chave do que 

subjetivamente alavanca o potencial de SER HUMANO: a FELICIDADE!

 Portanto, profissionais do sistema que desejem alcançar a excelência pessoal e 

profissional pratiquem e exemplifiquem diariamente a ÉTICA em suas trajetórias! Psiu! 

Sim, você mesmo, leitor, entendeu? Sucesso na estrada da vida...
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O Código de Ética do Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia 

e da Meteorologia traz em si valorosa lição, elevando os mencionados ofícios ao status de 

bem social da humanidade . Resta inconteste, portanto, que as referidas profissões devem 

ser permanentemente preservadas e enaltecidas posto que têm como “objetivos maiores 

a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu ambiente e de seus 

valores”  .

Tratar da ética dos profissionais vinculados ao CREA , neste contexto, não pode ser entendi-

do como algo frívolo, mas sim como verdadeiro múnus, condição essencial e fundamental 

que deve continuamente nortear as ações individuais e coletivas. O profissional ético precisa 

cotidianamente colocar seus conhecimentos especializados  em prática almejando garantir 

o desenvolvimento por meio de condições de vida digna a todos, com profundo respeito 

aos direitos fundamentais e com a consciência de sua elevada responsabilidade ante a so-

ciedade e ante seus pares. É fundamental aos profissionais da Engenharia, da Agronomia, 

da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, quaisquer que sejam seus níveis de formação, 

modalidades ou especializações , trabalhar com afinco, árdua e incessantemente, com ho-

nestidade e dedicação, visando sempre o bem comum.

A disfunção ocorre, contudo, quando determinado agente, ao exercer a profissão, olvida-se 

que a mesma “é alto título de honra” e que sua “prática exige conduta honesta, digna e cida-

dã”  (artigo 8º, III) e tem objetivos menos prestigiosos. 

Deste modo, quando surpreendido em condutas vis, um profissional pode acabar por ma-
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cialistas buscam justificar suas ações através de resultados positivos, ainda que curto prazo e de interesse meramente 

individual. Kantianos, ao revés, entendem a ética como a adequação a um imperativo categórico construído em prol da 

coletividade.  Deontologistas, por sua vez, entendem como ética a adequação e um conjunto de deveres. E como tal, são 

limitantes e condicionantes do comportamento humano, as quais nem sempre seriam aceitas individualmente caso não 

justificadas no ambiente coletivo.

A sociedade brasileira compartilha de valores que, no contexto profissional, expressam a busca 

por uma atuação voltada ao desenvolvimento humano, ao convívio entre as pessoas, ao res-

peito aos pares e a seus demais elos. É um processo permanente, no qual damos continuidade 

a uma série de avanços sociais, identificados com princípios humanitários, constitucionais e 

deontológicos. Portanto, a ética integra a própria constituição de uma sociedade e de todas as 

suas atividades profissionais, ante suas conquistas e seus desafios.

Mais do que a definição de ritos processuais, os códigos de ética representam a materialização 

desses princípios, que jamais seriam aceitos pelo conjunto da sociedade, caso não demons-

trassem sua adequação aos anseios já definidos e aceitos por seus integrantes. Percebe-se, 

então, um amálgama que, independente de linhas de governo, proporciona a proteção da 

sociedade, dentro de um princípio que se estende, naturalmente, ao próprio exercício profis-

sional.

Continuamente atualizados por profissionais identificados, preliminarmente, em sua condição 

de cidadãos, os códigos de ética profissional também legitimam as respectivas atividades pro-

fissionais, ao mesmo tempo em que dependem das condições elementares para a própria re-

gulamentação profissional. Salvaguardado pela Lei 5.194/1966, que regulamentou o Sistema 

Confea/Crea, o Código de Ética da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da 

Meteorologia permite que os profissionais dessas áreas estejam mais próximos desse escopo.

Ao oferecer à sociedade um instrumento para o controle do exercício profissional dentro de 

princípios e práticas voltados ao melhor desempenho ético, o Sistema Confea/Crea demons-

tra a importância da sua própria razão de ser. Com o controle interno disponibilizado pelos Con-

selhos Regionais de Engenharia e Agronomia e, em última instância, pelo Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia, buscamos valorizar o nosso compromisso social, refletindo nossa 

atuação interna e, indiretamente, junto a outros órgãos de controle, em um papel cada vez 

mais indispensável ante tecnologias que ampliam esse necessário controle social.

O cumprimento desse papel vem sendo cada vez mais efetivo em todo o Sistema. Exemplo 

disso, é a Resolução 1090/2017, que, regulamentando o artigo 75 da referida Lei, apresenta 

um conjunto de sanções ao profissional registrado, em decorrência de má conduta pública, 

escândalo ou crime infamante. Ao longo de todo o ano de 2019, por exemplo, as coordena-

dorias de câmaras especializadas, responsáveis diretas pela instauração de processos éticos 

nos Creas, foram incentivadas a apresentar os dados referentes a sua atuação nessa área, em 

processo paralelo à atualização de manuais de fiscalização, intrinsicamente relacionados às 

rotinas das nossas atividades.

A responsabilização pelo mau exercício ético profissional é um dos aspectos mais visados pela 

sociedade, e não poderia deixar de ser diferente em tempos democráticos de livre acesso 

às redes sociais e a outros instrumentos de comunicação social. O papel dos conselhos de 

profissões regulamentadas respeita essa demanda e busca adequar sua estrutura e sua cul-

tura a essa crescente expectativa. Acreditamos que tal aperfeiçoamento das nossas condutas 

representará um grande ganho para todos os profissionais e para a sociedade, que continuará 

a contar com uma entidade quase secular, a encarar de frente desafios cada vez mais atuais.

Ética, 
um desafio 
atual

Engenheiro Cívil Joel Krüger
Presidente CONFEA
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cular e ferir a dignidade da profissão como um todo. Lamentavelmente, cumpre reconhecer 

que o sistema de contratação de obras públicas encontra-se indubitavelmente em xeque 

ante à sociedade civil, posto que as condutas desonradas de poucos agentes – públicos e 

privados – acabaram por desacreditar uma ferramenta de progresso que envolve milha-

res de contratações lícitas as quais geram empregos, movimentam a economia e trazem 

inúmeros benefícios à sociedade. Como nos ensinou Martin Luther King, “todas as pessoas 

estão presas numa mesma teia inescapável de mutualidades, entrelaçadas num único teci-

do do destino”, concluindo que “o que quer que afete um diretamente, afeta a todos indire-

tamente”.  Em breve síntese, o desvirtuamento ético de alguns indubitavelmente enodoou 

todo um sistema.

Assim, nos dias que correm, ao tratarmos de obras públicas não basta ser ético. Faz-se im-

perioso também demonstrar a integridade em todas as condutas em todas as etapas da 

contratação pública: seja na fase preliminar à licitação (estudos de viabilidade e anteprojeto), 

nos processos licitatórios em suas fases interna (projetos básico e executivo, edital) e externa 

(publicação do edital, realização do certame, homologação da licitação), na etapa contratual, 

na execução dos serviços (assinatura do contrato, recebimento das obras) e mesmo após a 

entrega (uso, operação e manutenção das obras contratadas). 

Essencial, neste diapasão, no que concerne às contratações de obras  públicas, é a cons-

trução de um sistema jurídico que proteja a Administração Pública - e, por conseguinte, o 

Erário - de eventos que possam configurar desvios éticos violando, dentre outros princípios, 

aqueles insculpidos no caput do artigo 37 do texto constitucional, a saber: legalidade, impes-

soalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em outras palavras: preceitos normativos 

são imperiosos para o bom funcionamento da sociedade, para a instituição duradoura da 

Justiça, da segurança e do bem-estar. Para tanto, positivam-se regras e princípios éticos  em 

uma plêiade de normativas jurídicas os quais a sociedade espera sejam peremptoriamente 

cumpridos. 

Ocorre que a mera existência de um arcabouço normativo não basta a fim de assegurar a 

integridade nas contratações de obras públicas. Como destacou Carlos Drummond de An-

drade há mais de sete décadas, “as leis não bastam, pois, os lírios não nascem da lei.”

A sociedade clama por leis que contenham mecanismos que garantam sua fiel execução. 

Ademais, é preciso que o ordenamento jurídico traga não só “o que” fazer, mas também 

“como”. Entretanto, por mais avançada e rígida que seja a legislação, sempre haverá o risco  

de um desvio. Cumpre-nos, deste modo, constituir formas de minorar a probabilidade de 

ocorrência destes riscos, assim como de diminuir possíveis impactos negativos. 

Segundo a norma ISO 9001:2015, risco  é o “desvio positivo ou negativo relacionado ao re-

sultado esperado em um processo, projeto, ou qualquer outro objetivo”. No mesmo sentido 

estabelece o COSO , ao enunciar que “eventos podem gerar impacto tanto negativo quanto 

positivo ou ambos” . Corroborando a definição, o guia PMBOK  estabelece que “risco é um 

evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo 

menos um objetivo do projeto”.  Neste diapasão, resta claro que riscos são, por definição, 

eventos futuros e incertos que afetam, positiva ou negativamente, os objetivos dos envolvi-

dos, sejam estes indivíduos ou organizações, de caráter público ou privado. Riscos podem 

ou não ser previamente conhecidos e podem ou não ser controláveis, mas, de todo modo, 

sempre tem o condão de potencialmente afetar objetivos antecedentemente definidos. 

Dessarte, conhecer os riscos envolvidos em um processo torna possível elaborar uma estra-

tégica eficaz para mitigá-los, evitá-los ou transferi-los (se o impacto for negativo, ameaças) 

ou mesmo para maximizá-los (se os impactos forem de cunho positivo, oportunidades).16 

A referência a riscos não é nova na legislação brasileira , mas amplificou-se nos últimos anos, 

em especial no que diz respeito especificamente a riscos à integridade, resultado direto dos 

inúmeros desvios comprovados por meio das ações da operação “Lava-Jato.” A edição da 

Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, foi marco 

fundamental na hodierna compreensão do tema. O referido diploma legislativo representou 

significativa mudança de paradigma no Direito brasileiro posto que, além de fixar de modo 

expresso a responsabilização objetiva, no âmbito civil e administrativo, de empresas que 

praticarem atos lesivos contra a Administração Pública nacional ou estrangeira e de norma-

tizar a celebração de acordos de leniência – ferramentas basilares à revelação de vultosos 

casos de corrupção – trouxe referência direta à implantação de “mecanismos e procedi-

mentos internos de integridade”. 

Ato contínuo, a edição do decreto n° 8.420, de 18 de março de 2015, ao regulamentar a referi-

da Lei nº 12.846/2013, definiu programas de integridade como conjuntos de “mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e 

na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de 

detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a adminis-

tração pública, nacional ou estrangeira” . O decreto é taxativo, outrossim, ao constatar como 

um programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com 

as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica. De acordo com o 

mencionado decreto, é dever das empresas garantir o constante aprimoramento e adapta-

ção dos programas de integridade, visando assegurar sua efetividade por meio de padrões 

de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos 

6 Código de Ética do Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia. “Artigo 5º – Os profissionais são os detentores 

do saber especializado de suas profissões e os sujeitos proativos do desenvolvimento.”

Código de Ética do Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia. “Artigo 2º – Os preceitos deste Código de Ética 
7 Profissional têm alcance sobre os profissionais em geral, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades ou 

especializações.”
8 Código de Ética do Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia. “Artigo 8º, III – A profissão é alto título de honra 

e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã;”
9 Março de 1968, em seu penúltimo sermão na Catedral Nacional de Washington.

10Em breve síntese, Ronald Dworkin diferencia regras e princípios da seguinte forma: enquanto aquelas operar-se-iam em 

um modelo “tudo-ou-nada” (all-or-nothing-fashion), estes poderiam ser ponderados, tendo por dimensão um determinado 

“peso” ou importância (dimension of weight or importance). Assim, admitindo como válida a referida premissa dworkiniana, 

regras éticas seriam inflexíveis, enquanto os princípios admitiriam certa modulação, em especial quando colidindo com 

outros princípios.

11 O vocábulo “risco” via de regra é associado à possibilidade/probabilidade de que determinado evento gere consequências 

negativas, sendo ordinariamente correlacionado a potenciais danos, tratado como sinônimo de ameaça, outrossim, algo a 

ser evitado ou ao menos minorado. Tal hermenêutica denotativa, contudo, por restritiva, não esgota a real exegese do termo, 

o qual, segundo sua própria raiz etimológica latina (risicare, significando ousar, arriscar), pode igualmente representar opor-

tunidades, ocasiões em que resultados de caráter positivo, benéficos, desejáveis, tornam-se factíveis em certo ambiente sob 

determinadas circunstâncias.
12 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. Manual de Gestão de Riscos. Setembro/2019.
13 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. Diretrizes e Orientações sobre controle interno para jurisdicionados. 2017. 

Página 8. “COSO significa Committee of Sponsoring Organization da National Comission on Fraudulent Financial Reporting. 

Criado em 1985, é uma entidade do setor privado, independente, sem fins lucrativos, criada com o fim de aperfeiçoar a qua-

lidade de relatórios financeiros, estudando as causas da ocorrência de fraudes (...).””
14 “Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada” emitido pelo Committee of Sponsoring Organization of 

the Treadway Commission (COSO).” Os eventos podem gerar impacto tanto negativo quanto positivo ou ambos. Os que 

geram impacto negativo representam riscos que podem impedir a criação de valor ou mesmo destruir o valor existente. 

Os de impacto positivo podem contrabalançar os de impacto negativo ou podem representar oportunidades, que por sua 

vez representam a possibilidade de um evento ocorrer e influenciar favoravelmente a realização dos objetivos, apoiando a 

criação ou a preservação de valor. A direção da organização canaliza as oportunidades para seus processos de elaboração 

de estratégias ou objetivos, formulando planos que visam ao aproveitamento destes.”
15 Guide to the Project management body of knowledge: PMBOK.



os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos, es-

tendidas, quando necessário, a terceiros. Por fim, o decreto deixou claro: um programa de 

integridade demanda, para sua eficácia, uma análise periódica de riscos. 

Foi apenas em 2016, entretanto, com a Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) que a adoção de 

um programa de gestão de riscos restou obrigatório às empresas públicas e sociedades de 

economia mista federais . 

Segundo a Portaria n° 1.089/2018 da Controladoria Geral da União –  a qual estabelece orien-

tações para que os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional adotem procedimentos para a estruturação, a execução e o monitoramento 

de seus programas de integridade – riscos para a integridade podem ser definidos como 

aqueles que configurem ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de fraudes 

ou atos de corrupção. O mesmo diploma reconhece que riscos à integridade podem ser 

causa, evento ou consequência de outros riscos, tais como financeiros, operacionais ou de 

imagem .

Posto isso, identifica-se, na contratação de obras públicas, um extenso rol – numerus apertus, 

evidentemente não taxativo – de riscos à integridade configurados com elevada frequência 

e com alto grau de relevância, dentre os quais: fraudes, conluio entre licitantes, peculato, 

concussão, corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poder em favor de interesses 

particulares e conflitos de interesses, etc.  

A fim de prevenir a ocorrência destes riscos à integridade – ou de ao menos minorar seu 

potencial impacto – constituem-se tanto em empresas como na própria Administração Pú-

blica, sistemas de gestão de riscos, compreendendo um conjunto de instrumentos e ativi-

dades desenvolvidos a fim de identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar potenciais even-

tos hábeis a violar princípios éticos, consubstanciados ou não em lei, de modo a permitir a 

adoção de medidas que diminuam a possibilidade de ocorrências de fraudes e corrupção, 

preservando a boa imagem institucional. 

O processo de gerenciamento de riscos à integridade – tal qual todos processos de ge-

renciamento de riscos – deve seguir um fluxo metodológico que se inicia na definição do 

objeto a ser examinado e no estabelecimento – compreensão – do contexto e culmina em 

um processo de melhoria contínua, desenvolvido por meio de ações de permanente moni-

toramento.

Passemos a esclarecer, de modo breve, o conteúdo de cada uma das etapas de um efetivo 

processo de gerenciamento de riscos à integridade:

 I) Seleção do objeto a ser analisado: o qual pode ser qualquer processo, ativi  

dade, projeto, iniciativa ou ação vinculada à contratação de obra pública. Resta incon-

teste que “os riscos à integridade podem ocorrer em diferentes áreas e processos de 

uma organização, assim como suas ocorrências de forma reitera da também podem 

variar a depender de cada caso específico” .  

 II) Estabelecimento do contexto: compreensão do ambiente externo e interno  e m 

que o objeto está inserido, levantamento de seus objetivos, resultados, partes interes-

sadas, partes responsáveis, ambiente organizacional, sistemas, normativos, critérios e 

parâmetros a serem empregados.

 III) Identificação dos riscos:  reconhecimento e descrição dos riscos relacionados 

que possam impactar os objetivos ou resultados do objeto em questão, elencando 

fontes, eventos, causas e possíveis consequências. Para que isso seja feito, os interes-

sados podem utilizar técnicas e ferramentas, em especial  o brainstorming .

 IV) Análise dos riscos: os riscos identificados devem ser analisados sob a pers  

pectiva de probabilidade e impacto de sua ocorrência. A probabilidade é a chance 

de um evento acontecer dentro de um determinado prazo para alcançar um obje-

tivo/resultado . Já o impacto é o efeito resultante da ocorrência do evento de risco 

sobre estes objetivos/resultados. O resultado da combinação entre probabilidade e 

impacto resulta-se no nível de risco o qual expressa a magnitude de um determinado 

evento de risco. Quanto maior o nível de risco, maior será a probabilidade e o impacto 

associados. Existem diversas maneiras de se apresentar a probabilidade e o impacto 

de um risco. Uma delas é a utilização de uma matriz em que se combinam as escalas 

de probabilidade, que podem variar de baixa a alta a chance de um evento ocorrer, 

com as escalas de impacto, as quais os efeitos/consequências sobre os objetivos do 

objeto em estudo podem variar de baixo a alto.  Desse modo, a partir dessa análise, 

será observada uma matriz em que serão encontrados os eventos de risco classifi-

cados de acordo com os seus níveis de riscos, resultantes da combinação de suas 

respectivas probabilidades com seus impactos associados. A análise de riscos, por 

conseguinte, fornece a base para que sejam feitas a posterior avaliação de riscos, e, 

consequentemente, as decisões de seus tratamentos.

V) Avaliação dos riscos: Segundo o Manual de gestão de Riscos do Tribunal de Con-

tas da União, “a avaliação do risco envolve a comparação do seu nível de risco com o 

limite de exposição a riscos, a fim de determinar se o risco é aceitável ”. Essa avaliação 

faz com que os resultados da análise sejam comparados com critérios, definidos ge-

ralmente pela Alta Administração de uma organização, com o objetivo de determinar 

quais os riscos serão priorizados para tratamento, de acordo com o seu apetite de 

riscos, o qual é definido como a quantidade e tipo de riscos que uma organização 

está preparada para buscar, reter ou assumir, ou seja, é o nível de riscos que esta se 

dispõe a aceitar . Sendo assim, estratégias de respostas devem ser tomadas levando 

em consideração o apetite a riscos de cada instituição. Podem ser observadas as se-

guintes maneiras de se responder a um risco: evitar (eliminar a ameaça pela extinção 

da causa ou proteção do objeto de análise contra o seu impacto); mitigar (reduzir a 

probabilidade e/ou impacto de uma ameaça, até um limite aceitável, conforme o ní-

vel de tolerância de risco definido por uma organização); transferir (tornar outra parte 

responsável pelo risco); e aceitar (reconhece-se a existência do risco, mas se decide 

não agir, a menos que o risco ocorra).

16  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. Manual de Gestão de Riscos. Setembro/2019.
17 A título exemplificativo, a Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei das PPPs) já traz há uma década e meia como di-

retriz a “repartição objetiva de riscos entres as partes”. Lei n° 11.079/2004 – Lei das PPPs: Art. 4º Na contratação de parceria 

público-privada serão observadas as seguintes diretrizes:  (...) VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;” Do mesmo 

modo, a Lei das Estatais, Lei n° 13.303/2016: “Art. 6º O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 

suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão 

de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos 

constantes desta Lei.” “Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas 

de gestão de riscos e controle interno que abranjam: (...) II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações 

e de gestão de riscos;” (...) Art. 18. (...) “compete ao Conselho de Administração: (...) II - implementar e supervisionar os sistemas 

de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está ex-

posta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações 

contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;”
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21  MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA e CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Guia prático de gestão de riscos para a integri-

dade. Orientações para a administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília: Setembro/2018. Adaptado.
22  “Guia prático de gestão de riscos para a integridade do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União”. Página 

24.

23 “Tempestade de ideias”, atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo, 

fazendo com que todos os participantes contribuam com suas ideias sem que sofram nenhuma crítica.
24 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Manual de Gestão de Riscos. Maio/2018.



VI) Tratamento dos riscos:  planejamento e realização de ações para que seja mo-

dificado o nível de risco, incluindo planos preventivos – mitigação – e contingenciais 

– atenuantes. Entende-se por mitigação preventiva aquela que é utilizada para evitar 

que o risco se materialize. Por outro lado, mitigação atenuante é realizada, uma vez já 

ocorrido o risco, como uma forma de amenizar possíveis consequências. 

À vista disso, quando tratamos os riscos, “a perspectiva não deve ser garantir sua eliminação, 

pois se está lidando com a incerteza”, mas sim proporcionar ações de minimização ou miti-

gação de riscos com o objetivo de reduzir suas probabilidades e seus impactos, resultando, 

assim, em níveis aceitáveis de exposição ao risco, os quais devem ser customizados de acordo 

com os objetivos estratégicos de cada organização. 

A seguir, identifica-se uma série de medidas que podem ser empregadas para o tratamento 

de riscos à integridade :

• Definição de alçadas de aprovação, especialmente em licitações e contratos de valores ex-

cessivos;

• Adoção de procedimentos de decisões colegiadas, dividindo-se o poder de decisão;

• Sistemas de tecnologia da informação que controlem atividades sensíveis à quebra de inte-

gridade;

• Determinação de métodos objetivos de modo a indicar os ocupantes de cargos de direção 

que tenham capacitação e experiência suficientes para o cargo em questão;

• Estabelecimento de atos normativos, como políticas, códigos de ética, que deliberem sobre 

questões significativas da organização.

VII) Comunicação das partes interessadas: em compasso com a normativa ISO 31000 

, a etapa de comunicação “deve ocorrer durante todas as fases da gestão de riscos”. 

Isso se justifica, pois, a comunicação é indispensável para uma organização conduzir de 

maneira transparente seus projetos, processos e atividades. No mesmo sentido, a Ins-

trução Normativa (IN) 01/2016, do Ministério do Planejamento e da Controladoria Geral 

da União , ressalta a importância da tempestividade da identificação e comunicação de 

informações relevantes, com o intuito de fazer com que as pessoas cumpram suas res-

ponsabilidades oportunamente. A IN ressalta, ademais, que as informações produzidas 

devem atingir a todos os níveis de uma instituição, de modo claro e objetivo, para que a 

comunicação avance em todos os sentidos . 

VIII) Monitoramento dos riscos: reanálise e reavaliação periódica dos riscos identifica-

dos  com o escopo de identificar alterações no decorrer do processo. Nesta perspec-

tiva, o monitoramento dos riscos à integridade tem o condão de garantir a efetividade 

dos controles e a melhoria contínua dos processos e atividades, analisar as possíveis 

mudanças e tendências que podem ocorrer, e, por fim, identificar novos riscos que 

eventualmente possam aparecer.  

 Em brevíssimo resumo, buscou-se arrolar as principais etapas do processo de gerencia-

mento de riscos à integridade. Insta consignar que cada organização – de caráter público ou priva-

do – tem a liberdade para realizar adaptações neste processo, uma vez que se impõe a realidade 

fática de determinado contexto ou ambiente.

A gestão de riscos para a integridade irrefutavelmente vem aportando   inúmeros benefícios no que 

diz respeito à contratação de obras públicas, seja em organizações governamentais ou privadas, 

atuando diretamente na prevenção de ilícitos, na identificação de potenciais eventos que exijam re-

formas institucionais, promovendo o compartilhamento de boas práticas e o incremento da cultura 

de integridade e de governança. 

Por fim, registre-se que um efetivo sistema de gestão de riscos à integridade coaduna-se à perfei-

ção com o artigo 8º, V, do já referenciado Código de Ética do Profissional da Engenharia, da Agro-

nomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, posto que permite que as profissões sejam 

praticadas “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”.
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Em um mercado capitalista, pressupõe-se que as empresas visam, dentre tantos objetivos, 

o lucro. A imagem empresarial é essencial para que haja consumo e, por consequência, 

ganho econômico. De acordo com a Revista Exame , falhas em produtos, erros na gestão, 

corrupção, declaração mal interpretada ou até mesmo uma informação equivocada que 

circula nas redes sociais são fatos que podem mudar ou formar a opinião dos consumidores 

sobre uma empresa.

A crise de imagem pode arruinar a reputação de uma companhia e refletir nos costumes da 

sociedade que pode não querer mais consumir seus produtos. Ser célere nas ações para 

reverter os danos é importante, porém, mais eficaz do que trabalhar na remediação é atuar 

na prevenção.

Em atenção à corrupção como fato que deve ser banido de organizações e por inferência 

aos últimos acontecimentos ligados a sucessão de escândalo, em especial o maior da histó-

ria do Brasil envolvendo a Petrobras, a Gestão de Risco tende a ser uma regra para todas as 

organizações, sejam elas públicas ou privadas.

Atualmente e relacionado ao tema, duas Leis Federais vigem. Trata-se da Lei nº 12.846, de 

01-08-2013  e Lei n° 13.303, de 30-06-2016 . Ambas as normas referenciam a Gestão de Ris-

cos e práticas de Compliance.

Preliminar a correlação da Gestão de Riscos com as práticas de Compliance, válido aludir os 

pontos altos das Leis supracitadas.

Gestão de riscos 
e compliance são 
essenciais para o 
fortalecimento da 
imagem empresarial

Advogado e Engenheiro 
Mecânico Deivison Pedroza

Presidente e Fundador do Grupo Verde Ghaia
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tação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação 

de serviços públicos.
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A Lei nº 12.846/2013 trouxe a possibilidade de responsabilização objetiva, civil ou adminis-

trativa, às pessoas jurídicas pela prática de atos contrários à Administração Pública, nacional 

ou estrangeira. A norma também prevê sanções às pessoas jurídicas infratoras como perdi-

mento dos bens, suspensão ou interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsó-

ria da pessoa jurídica e proibição de receber incentivos ou doações de entidades públicas, 

pelo prazo mínimo de um e máximo de cinco anos.

Já a Lei n° 13.303/2016 definiu limitações às licitações e contratações, uma vez que nestas 

deverão ser observadas as Matrizes de Risco. O inciso X do art. 42 explica que a matriz de 

riscos é uma cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e 

caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus 

financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo algumas infor-

mações mínimas.

Por inteligência das Leis mencionadas, percebe-se que as exigências mercadológicas estão 

cada vez mais voltadas para condutas éticas que se baseiam em entender o negócio, co-

nhecer os riscos e não adotar condutas ilícitas a fim de garantir lucro a qualquer custo.

Neste sentido e para atender tais exigências estão a Gestão de Riscos e Compliance.

Conceitualmente, Compliance significa estar absolutamente em linha com normas, con-

troles internos e externos, além de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para o seu 

negócio. Comply, em inglês, significa “agir em sintonia com as regras”, o que já explica um 

pouco do termo. O Enveador Brasil  ensina que Compliance é a atividade de assegurar que a 

empresa está cumprindo à risca todas as imposições dos órgãos de regulamentação, den-

tro de todos os padrões exigidos de seu segmento. E isso vale para as esferas trabalhista, 

fiscal, contábil, financeira, ambiental, jurídica, previdenciária, ética, etc.

Já a Gestão de Risco, em síntese, é uma técnica para conhecer a atividades e analisar quais 

são os riscos inerentes de seu desenvolvimento. Tal análise, que pode ser considerada aná-

lise crítica, pode e deve ser usada na tomada de decisões. 

Ambas, Gestão de Risco e Compliance, podem ser tidas como complementares porque é 

necessário primeiro conhecer e analisar os riscos para, na sequência, verificar se todas as 

ações necessárias a evitar os riscos estão sendo adotadas.

Correlacionando o exposto com a Lei “Anti-corrupção”, como é popularmente denominada 

a Lei nº 12.846/2013 já citada, tem-se que a adoção da Gestão de Risco e Compliance são 

atenuantes na aplicação de sanções impostas àqueles que praticam atos contra a adminis-

tração pública, nacional ou estrangeira.

De acordo com o art. 7°, inciso VIII da Lei, “a existência de mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação 

efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica” atenuam as sanções.

As auditorias externas para verificar as normas atendidas e os ajustes prioritários são exem-

plos de mecanismos e procedimento que podem ser adotados para evidenciar a Gestão de 

Risco e Compliance.

A explanação feita, conjugada com os objetivos empresarias de lucro, aclaram que a im-

plantação de técnicas para evitar condenações por desvios, corrupções ou quaisquer ou-

tros fatores que enfraquecem a imagem empresarial, são essenciais para que as empresas 

se solidifiquem no mercado.
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Lei Anticorrupção e a nova ISO 19600:2014 - 
Sistema de Gestão da Conformidade
O Direito Criminal, em sua origem, foi construído em função exclusiva da pessoa física. A 

própria necessidade de referência a aspectos ‘subjetivos’ (dogma da culpabilidade) faz com 

que a responsabilidade penal das pessoas jurídicas não seja entendida à luz da responsabi-

lidade penal tradicional baseada na culpa, na responsabilidade individual e subjetiva.

Não obstante o disposto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui o entendimento pacífico 

de que é possível a responsabilidade penal também da pessoa jurídica em crimes ambien-

tais, desde que haja a imputação simultânea do ente moral e da pessoa natural, que atua em 

seu nome ou em seu benefício.

Este entendimento baseia-se na redação do art. 3º da Lei n° 9.605/1998 :

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente con-

forme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu 

representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da 

sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 

autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

No mesmo segmento, no ano de 2013, com o advento da Lei nº 12.846/2013  foi estabele-

cido também a responsabilização objetiva, civil ou administrativa, às pessoas jurídicas pela 

prática de atos contrários à Administração Pública, nacional ou estrangeira. Isto significa que 

as punições previstas na nova lei, tal como já realizado para a imputação dos crimes am-

bientais, não terão a necessidade de comprovação de culpa ou dolo das pessoas físicas 

envolvidas.

Ademais, referida lei prevê que as empresas, além do ressarcimento dos prejuízos e inde-

pendente de comprovação de culpa - pela chamada responsabilidade objetiva, possam ser 

multadas em até 20% do faturamento bruto, caso algum administrador ou funcionário se 

envolva em atos de corrupção, considerando que a pessoa jurídica age e reage através de 

seus departamentos e setores, cujas ações e omissões são consideradas como da própria 

organização.

Ademais, passa também ter a obrigação da publicação da decisão que julgou a empresa 

responsável pelo ato corrupto.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão propor, conforme a nova 

legislação, ações judiciais com vistas à aplicação de outras sanções às pessoas jurídicas in-

fratoras como, por exemplo: perdimento dos bens, suspensão ou interdição parcial de suas 

atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica e proibição de receber incentivos ou 

doações de entidades públicas, pelo prazo mínimo de um e máximo de cinco anos.

Neste esteio, a nova lei incentiva uma profunda reformulação na forma como as empresas 

conduzem suas operações no Brasil. Trata-se, de uma profunda e complexa mudança cul-

tural, no momento em que práticas de governança corporativa passam ser implementadas, 

tais como: (i) treinamento de funcionários para evitar a prática de atos lesivos à Administração 

Pública, (ii) adoção de códigos de ética e (iii) implementação de programas de compliance . 

Com advento da norma acima, tem-se percebido, desde a publicação da Lei nº 12.846/2013 

que instituir o controle da conformidade tem se tornado um dos maiores desafios das em-

presas na atualidade. Ainda mais em um país em que não se tem o domínio sobre o tema 

compliance e a cultura de gestão da conformidade. 

De encontro ao disposto acima, destaca-se que, em 2014 foi publicada a ISO 19600 - Com-

pliance Management Systems – referida norma fornece orientação para a criação, desen-

volvimento, implementação, avaliação, manutenção e melhoria do sistema de gestão da 

conformidade de maneira efetiva e ágil dentro de uma organização.

Baseando-se nos princípios da boa governança, da proporcionalidade, transparência e sus-

tentabilidade a ISO 19600:2014 estabelece que as orientações relativas aos sistemas de 

gestão de conformidade são aplicáveis a todos os tipos de organizações, o grau de aplica-

ção destas orientações é que depende do tamanho, estrutura, natureza e complexidade da 

organização, ou seja, apesar das diretriz, é importante evidenciar que cada empresa tem a 

sua forma e maneira de agir e, isto, deve ser respeitado.

Sabe-se, entretanto, que a nova ISO 19600 - lançada em 2014 - pode ser a solução que 

grandes e pequenas empresas estão procurando. Ela fornece orientações abrangentes, 

com exemplos úteis e fáceis de seguir, para as empresas que desejam implementar um Sis-

tema de Gestão da Conformidade ou comparar sua estrutura já existente com um padrão. 

Frente ao exposto, uma organização através de boas práticas de Governança Corporati-

va, incluindo programas de gestão da conformidade, conforme direcionado pela ISO 

19600:2014, garantirá que o foco e os recursos dispendidos em suas empresas estejam, de 

fato alinhados. Garantirá também que todos os requisitos regulamentadores estejam sendo 

atendidos, e que nenhuma responsabilidade seja imputada pela prática de atos contrários 

à Administração Pública, conforme previsto pela Lei nº 12.846/2013 e, desta forma, estará 

implementando, Programa Compliance em sua organização.

Apesar de inexistente ainda uma versão da ISO 19600 em português, uma vez ainda não pu-

blicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sugere-se que as empresas 

já a tomem como referência para instituição de compliance e, possam, desde já, garantir 

que práticas de boa governança sejam tomadas em suas condutas, garantindo a probidade 

institucional. 



Ao longo de quase dez anos trabalhando como assessor da Comissão de Ética Profis-

sional do Crea-PR, frequentemente ouço em depoimentos os profissionais justificando 

suas falhas por falta de conhecimento, seja de ordem técnica, seja de ordem legal. Por 

muito tempo, considerei este argumento como um atenuante, uma vez que ao desco-

nhecer uma norma como exigir do profissional um comportamento ético?

Ao se deparar com um profissional recém-formado, que está no início de um trabalho, 

sem experiência, temos a tendência a aceitar algumas falhas considerando que este 

profissional não tenha um conhecimento amplo sobre a execução do serviço. De fato, 

todos estão passíveis a erros e, desta forma, considerava que talvez não fosse possível 

atribuir uma infração ética ao profissional recém-formado. 

No entanto, tenho cada vez mais refletido sobre uma questão: o que é pior, errar sa-

bendo que está errado ou errar sem saber que errou? Em uma análise rápida, res-

ponderemos que errar sabendo que está errado é pior, pois esta atitude é dolosa. No 

entanto, a questão é refletir sobre o que é pior, ou seja, as duas atitudes estão erradas, 

sendo que se propõe estabelecer um valor para descobrir qual conduta é a mais er-

rada.

Para ajudar nesta reflexão, vamos exemplificar. Uma pessoa deseja construir uma casa 

para morar. Para isto, contrata um engenheiro civil. Qual é a expectativa do contratan-

te? Não ter problemas. No entanto, o profissional desconhecendo normas técnicas 

e da legislação vigente, não observou recuos necessários, recolhimento de taxas e 

alvará de construção, errou na orientação sobre a fundação e a estrutura e ainda não 

observou a segurança da obra. O resultado foi uma obra embargada, com multas dos 

órgãos fiscalizadores, apresentando rachaduras e onde ocorreram vários acidentes. 

Neste caso, qual a diferença entre o proprietário ter contratado um engenheiro ou ter 

contratado apenas um mestre de obras? Deixo que cada um responda para si mesmo. 

Com este exemplo é fácil entender que o exercício da profissão de engenheiro não é 

para amadores, exige conhecimento e técnica apurados, pois é isto que o contratante 

deseja e espera de um profissional. 

Um dos deveres estabelecidos no Código de Ética Profissional é identificar-se e dedi-

Zelo Profissional: o 
ser engenheiro
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car-se com zelo à profissão. Identificar-se é assumir uma nova identidade, de tal forma 

que o “engenheiro” passe a integrar a personalidade do bacharel em engenharia des-

de a sua formatura. 

Portanto, o profissional ao dizer que desconhece os detalhes de um serviço para o qual 

foi contratado age tão mal quanto o profissional que erra sabendo que está errado, 

pois não está incorporando o “engenheiro”, trabalha sem zelo profissional, sem dedica-

ção ao que faz. Precisamos de ENGENHEIROS que ao ser contatado, esclarece todas 

as dúvidas do cliente observa se realmente possui total conhecimento para a perfeita 

realização do serviço e, caso não tenha, tem a humildade de aceitar suas limitações 

e vai buscar soluções que muitas vezes resulta na contratação de outro profissional 

especializado. Cobra um preço justo pelos serviços prestados e durante toda a pres-

tação do serviço, cuida da sua qualidade acompanhando todos os detalhes e nunca 

descuida da segurança dos seus colaboradores. Cumpre o que promete e termina o 

que iniciou. Segue as normas, sejam elas normas técnicas ou da legislação pertinente. 

Não tem receio de contrapor seu cliente quando este lhe pede para “dar um jeitinho”, 

demonstrando ao cliente a impossibilidade de agir desta maneira e, em situações ex-

tremas, rompe o contrato e denuncia os abusos, ou seja, zela pela profissão tão ardu-

amente conquistada e mantida. 

Engenheiro Químico 
Paulo Cesar Markovicz

Assessor da Comissão de Ética Profissional




