SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

DECISÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Reunião Ordinária nº

116

Decisão CEEST/SP nº

1/2018

Referência:

C-372/09
Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do
Trabalho - CEEST

Interessado(a):

EMENTA: Elege e empossa o Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves como
Coordenador da CEEST e o Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab. Gley Rosa como
Coordenador Adjunto da CEEST, nos termos aprovados.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência que trata da eleição para
coordenador e coordenador adjunto da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do
Trabalho - CEEST; considerando o Regimento do Crea-SP, em especial seus artigos 59 e 60,
que dispõe sobre a coordenação das Câmaras Especializadas e seu processo eleitoral;
considerando que foram satisfeitos os quesitos ali dispostos; considerando a condução dos
trabalhos por parte da Comissão Eleitoral composta pela Cons. Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria
Amália Brunini e pelo Cons. Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos; considerando a
apresentação de chapa única, composta pelos nomes do Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab.
Hirilandes Alves como Coordenador da CEEST e o Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa como Coordenador Adjunto da CEEST; considerando haver 5 (cinco) Conselheiros
na CEEST e que foram recepcionados pela Comissão Eleitoral 5 (cinco) votos válidos;
considerando a contagem de 5 (cinco) votos válidos em prol da chapa 1 (única), ELEGE e
EMPOSSA o Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves como Coordenador da
CEEST e o Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab. Gley Rosa como Coordenador Adjunto
da CEEST, em conformidade com o Regimento do Crea-SP. Coordenou a reunião o
Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros:
Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini
e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

2/2018

Referência:

A-804/2017

Interessado(a):

MÁRCIO SALVADOR DA SILVA

EMENTA: Indefere o requerimento de cancelamento de ART em nome do profissional
Eng. Mec. e Seg. Trab. Márcio Salvador da Silva na forma como foi apresentado e declara
nula a ART nº 28027230172642691.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de cancelamento de
ART, e considerando que o presente processo foi iniciado com a finalidade do julgamento da
solicitação de cancelamento da ART nº 28027230172642691 por parte do profissional Eng.
Mec. e Seg. Trab. Márcio Salvador da Silva. Considerando que a Res. 1.025/09 do Confea rege
tais procedimentos e determina que a análise do processo administrativo seja efetuado pela
Câmara competente; Considerando que a mesma resolução só o cancelamento quando não
houver atividades, o que não se configura no caso do presente requerimento; Considerando
que o mesmo dispositivo determina que caberá ao Crea a averiguação das informações
apresentadas, o que neste caso se resume à declaração do profissional; Considerando que
houve erro de preenchimento do formulário da ART e que isso não configura motivo para
cancelamento da mesma e sim nulidade da anotação. DECIDIU aprovar o parecer do
conselheiro relator, por Indeferir o requerimento de cancelamento de ART em nome do
profissional Eng. Mec. e Seg. Trab. Márcio Salvador da Silva na forma como foi apresentado e
declarar nula a ART nº 28027230172642691, por conter erro no preenchimento, em
conformidade com o inciso I do artigo 25 da Res. 1.025/09 do Confea. Coordenou a reunião o
Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros:
Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini
e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

3/2018

Referência:

C-48/1990 V2

Interessado(a):

ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL DE SÃO JOSÉ
DOS
CAMPOS

EMENTA: Atribui aos engenheiros e arquitetos pós-graduados em engenharia de
segurança do trabalho egressos da primeira Turma – período abr/15 a dez/16 da Escola de
Engenharia Industrial de São José dos Campos o título de engenheiro(a) de segurança do
trabalho e as atribuições profissionais, nos termos aprovados.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo,
no dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de exame de
atribuições, e considerando que o presente processo traz decisão da Câmara Especializada
de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST para a primeira Turma – período abr/15
a dez/16 do curso de pós-graduação lato-sensu de Engenharia de Segurança do Trabalho,
promovido pela Escola de Engenharia Industrial de São José dos Campos, momento em
que a Câmara, por meio da Decisão CEEST/SP nº 94/17 (fls. 321) decidiu, “por comunicar a
Instituição de Ensino das inconsistências detectadas e o não atingimento do mínimo
proposto pelas normas educacionais, em especial o Parecer 19/87 Conselho Federal de
Educação – CFE e a necessidade da apresentação dos documentos previstos nos
normativos do sistema Confea/Creas, informando que caso haja adaptação/adequação o
pleito poderá ser alvo de reanálise”; considerando que o processo foi instruído com ofício e
mensagens comunicando a decisão e informações; considerando que a instituição
apresentou esclarecimentos, onde aduz que a matriz curricular foi revisada sendo adaptada
as cargas horárias destacadas e que serão sanadas as divergências e regularizados os
documentos já expedidos; Considerando a juntada da Portaria autorizativa e a publicação no
D. O. U. do projeto pedagógico contendo: contextualização do curso, conceitos, carga
horária, coordenação, políticas institucionais no âmbito do curso, objetivos, estrutura
curricular, matriz e ementas das disciplinas, certificação, práticas pedagógicas e tecnologias;
modelo de certificado e histórico escolar; formulário A e formulário B, referentes à Res.
1.073/16 do Confea; Considerando que da estrutura curricular do curso extraímos a carga
horária das disciplinas e que em comparação com o Parecer CFE nº 19/87 temos:
Administração Aplicada a Engenharia de Segurança – 32h (mín.30h); Legislação e Normas
Técnicas – 20h (mín.20h); Psicologia na Engenharia de Segurança do Trabalho,
Comunicação e Treinamento – 20h (mín.15h); Ergonomia – 32h (mín.30h); Introdução a
Engenharia de Segurança do Trabalho – 20h (mín.20h); Prevenção e Controle de Riscos I e
II – 80h (min.80h); Proteção contra incêndios e Explosões I e II – 64h (mín.60h); Proteção do
Meio Ambiente – 45h (mín.45h); O Ambiente e as Doenças do Trabalho I e II – 64h
(mín.50h); Gerência de Riscos I e II – 64h (mín.60h); Higiene do Trabalho I a V – 140h
Continua...
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(mín.140h); Optativas complementares: Metodologia da Pesquisa Científica – 24h + Perícias
Técnicas em Engenharia de Segurança do Trabalho – 28h = 52h (mín. 50h); Total: 633h;
Considerando que a UGI informou os documentos reunidos e o processo foi dirigido à CEEST
para análise e manifestação. Considerando que o presente processo encontra-se em fase de
julgamento do cadastramento da instituição de ensino, do curso e atribuições profissionais da
primeira turma do curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho,
promovido pela Escola de Engenharia Industrial de São José dos Campos, referente à primeira
Turma – período abr/15 a dez/16; Considerando que a CEEST ao analisar o pedido requereu à
instituição os ajustes referentes ao atendimento do Parecer nº 19/87-CFE (MEC). A instituição
anuncia que a carga horária das turmas foi adequada e foram tomadas as providências de
regularização dos documentos emitidos. Considerando que com base nos documentos e
informações apresentadas, temos que o curso, após as alterações promovidas, atende a carga
total mínima exigida para efeito de registro de atribuições de engenheiros de segurança do
trabalho, nos termos do Parecer CFE nº 19/87 (550 horas em disciplinas obrigatórias e 50
horas em disciplinas destinadas a aprofundamentos e desdobramentos das disciplinas
obrigatórias). DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator por A) conceder o título de
engenheiro(a) de segurança do trabalho (conforme Res. 473/02 do Confea) aos profissionais
engenheiros e arquitetos pós-graduados em engenharia de segurança do trabalho egressos da
primeira Turma – período abr/15 a dez/16, que solicitarem seu registro profissional no Crea-SP;
e hipótese do item A), com relação às atribuições, em consonância com a Res. 1.073/16 do
Confea, poderá atribuir aos seus egressos as atribuições profissionais da Lei Federal 7.410/85,
do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º da Resolução 359/91 do Confea. Coordenou a
reunião o Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os
Conselheiros: Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq.
Ferram. e Seg. Trab. Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg.
Trab. Maria Amália Brunini e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve
votos contrários. Não houve abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

4/2018

Referência:

C-362/2014 ORIGINAL E V2

Interessado(a):

FACULDADE DE TECNOLOGIA PAULISTA

EMENTA: Atribui aos engenheiros e arquitetos pós-graduados em engenharia de
segurança do trabalho egressos da segunda Turma – 24/01/2015 a 30/07/2016 – da Faculdade
de tecnologia Paulista, nos termos aprovados e dá outras providências.

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo,
no dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de exame de
atribuições, e considerando preliminarmente a numeração do volume 2 do presente
processo não segue a sequência regular adotada nesta autarquia, iniciando-se novamente
nas folhas de número 02. Após as folhas 29 do volume 2 a sequência numeral se equivoca
e repete a numeração a partir do número 21 e, doravante, serão referenciadas com um sinal
asterisco (*). Providências de reparação dos equívocos deverão ser tomadas quando do
retorno dos processos á unidade competente; Considerando que o presente processo traz
histórico detalhado no relato inicial e posteriormente conclusivo; Considerando que em
síntese, a Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST, em
sua última análise, por meio da Decisão CEEST/SP nº 99/17, decidiu por retornar o
processo para fins de comunicação com a Faculdade de Tecnologia Paulista, de que o
projeto pedagógico não atingiu o mínimo proposto pelo sistema educacional, bem como não
foi localizado nos autos o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
respectiva à atividade de coordenação do curso da primeira turma em análise;
Considerando que comunicada, a instituição apresentou os documentos que atenderam as
exigências efetuadas pela CEEST, o que fez com que a Câmara decidisse por meio da pela
Decisão CEEST/SP nº 242/17 pelo cadastro e concessão do título e atribuições profissionais
para os egressos da primeira Turma – 24/01/14 a 12/09/15; Considerando que a instituição
protocolou, então, o pedido de análise referente à segunda Turma, apresentando: mesma
ART referente à coordenação do curso; credenciamento; formulário A e formulário B,
referentes à Res. 1.010/05 do Confea; cronograma; relação de exigências efetuadas;
informação da não alteração da grade e equipe docente; relação dos alunos certificados –
Turma I; relação de alunos – Turma II; período do curso da segunda Turma – 24/01/15 a
30/07/16; aparente correção dos alunos da Turma II e formulário B, referentes à Res.
1.010/05 do Confea; Considerando que da grade de componentes curriculares extraímos a
carga horária das disciplinas da segunda Turma – 24/01/15 a 30/07/16 e em comparação
com o Parecer CFE nº 19/87 temos: Administração Aplicada a Engenharia de Segurança –
32h (mín.30h); Legislação e Normas Técnicas – 60h (mín.20h); Psicologia na Engenharia de
Segurança, Comunicação e Treinamento – 16h (mín.15h); Ergonomia – 36h (mín.30h);
Continua...
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Introdução a Engenharia de Segurança do Trabalho – 24h (mín.20h); Prevenção e Controle de
Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações – 84h (min.80h); Proteção contra incêndios
e Explosões – 60h (mín.60h); Proteção do Meio Ambiente – 48h (mín.45h); O Ambiente e as
Doenças do Trabalho – 50h (mín.50h); Gerenciamento de Riscos – 60h (mín.60h); Higiene do
Trabalho – 140h (mín.140h); Optativas complementares: Metodologia Científica I – 26h +
Metodologia da Pesquisa – 24h = 50h (mín. 50h) - Total: 660h. Considerando que a UGI
informou os documentos reunidos, a concessão “ad-referendum” das atribuições concedidas
pela CEEST à primeira Turma e o processo é dirigido à CEEST para análise e manifestação;
Considerando que o presente processo refere-se ao requerimento de análise da segunda
Turma – 24/01/15 a 30/07/16 do curso de pós-graduação em engenharia de segurança do
trabalho, promovido pela Faculdade de Tecnologia Paulista; Considerando que não houve
alterações do curso para a segunda Turma em relação à primeira; Considerando que com base
nos documentos e informações apresentadas, temos que o curso atende a carga total mínima
exigida para efeito de registro de atribuições de engenheiros de segurança do trabalho, nos
termos do Parecer CFE nº 19/87 (550 horas em disciplinas obrigatórias e 50 horas em
disciplinas destinadas a aprofundamentos e desdobramentos das disciplinas obrigatórias);
DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator por: A) Conceder o título de engenheiro(a)
de segurança do trabalho (conforme Res. 473/02 do Confea) aos profissionais engenheiros e
arquitetos pós-graduados em engenharia de segurança do trabalho egressos da segunda
Turma – 24/01/15 a 30/07/16, que solicitarem seu registro profissional no Crea-SP; e B) Na
hipótese do item A), com relação às atribuições, em consonância com a Res. 1.073/16 do
Confea, poderá atribuir aos seus egressos as atribuições profissionais da Lei Federal 7.410/85,
do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º da Resolução 359/91 do Confea; e C) Quando do
retorno do processo à UGI esta deverá promover a regularização da numeração das folhas do
processo. Coordenou a reunião o Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram
favoravelmente os Conselheiros: Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng.
Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab. Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng.
Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva.
Não houve votos contrários. Não houve abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.

São Paulo, 02 de fevereiro 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº
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Referência:

E-1/2016 E V2 A V3

Interessado(a):

MARIO ANTONIO ROSSIT

EMENTA: Arquiva o processo em nome do profissional Eng. Civ. e Eng. de Seg. Trab.
Mario Antonio Rossit.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando que trata-se de processo de natureza ética devido a denúncia
encaminhada pela empresa Noble Brasil AS em face do interessado engenheiro civil e
engenheiro de segurança do trabalho Mario Antonio Rossit; considerando que após minuciosa
avaliação o Conselheiro Maurício Cardoso Silva foi favorável ao arquivamento do processo por
não vislumbrar nenhuma ação desidiosa, má fé ou qualquer outro procedimento qualificavel
como falta ética; considerando que a CPEP após oitiva do interessado e análise de diversas
documentações apresentadas deliberou por aprovar o relatório que concluiu por recomendar à
CEEST o arquivamento do processo, considerando o não acatamento da denúncia;
considerando que a CEEST decidiu aprovar o relatório da CPEP pelo arquivamento do
processo por considerar a não infringência ao Código de Ética adotado pela Resolução nº
1002/02 do Confea; considerando que oficiados o interessado e o denunciante, sendo
comunicado a decisão da CEEST após análise, manifestando-se pelo arquivamento do
processo; considerando que houve manifestação da parte denunciante, conforme protocolo nº
132506 tempestivamente; considerando a manifestação da Cofco Brasil SA, nova denominação
da Noble Brasil SA.,por meio de seu advogado solicitando a reforma da decisão da CPEP e da
CEEST devido a análise da falta de ART não ser o objeto da denúncia; considerando que em
síntese, a denunciante apresentou processos onde as conclusões do interessado são
divergentes para casos similares e que alega, também, que o interessado apresenta condutas
diferenciadas quando atua como perito e quando assistente técnico ou prestador de serviço.
considerando que a denunciante discorda da decisão CEEST nº 155/2015, alegando que não
se trata a discussão em auferir se o denunciado possui conhecimentos técnicos, ou se a
avaliação de risco está correta ou não, mas sim da conduta antiética variando as conclusões
conforme a empresa demandada e que houve equívoco cometido pelo relatório de
entendimento de que não ocorreu por parte do denunciado infringência ao artigo 9º, inciso II,
alínea “a” da Resolução Confea 1002/2002, quando a capitulação defendida pelo denunciante
é sobre o art. 9º inciso II, letra “d”, que é “Desempenhar sua profissão ou função nos limites de
suas atribuições e de sua capacidade pessoal de realização” e cita ainda diversos artigos que
entende terem sido violados e entende que foram consideradas apenas questões estranhas
aos autos, tais como recolhimento de ART, avaliação à exposição de risco e infringência a
alíneas que nem sequer foram objeto da denúncia e finaliza requerendo a reconsideração do
relatório e reforma da decisão com a cosequente aplicação da penalidade nos termos do art.
28º, § 2º da Resolução nº 1004/2003 do Confea.
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Considerando a reanálise do processo com ênfase na manifestação do denunciante e
verificada que esta, bem como a própria denuncia está eivada de vícios de origem, com
argumentos improcedentes sobre a conduta do profissional e das decisões da CPEP e CEEST;
considerando que não procede a alegação de que as conclusões são diferentes para casos
similares; considerando que na atividade de engenharia de segurança do trabalho cada caso
apresenta suas peculiaridades e que, ainda que para leigos pareçam similares, numa visão
mais técnica apresentam diferenças; considerando que a falta de gestão de engenharia de
segurança que culmina na exarcebação de condições que expõem o trabalhador a maior risco
a agentes insalubres; considerando a alegação de condutas diferenciadas quando o
profissional atua como perito e como prestador de serviços para a empresa é uma falta ética;
considerando que ao desempenhar sua atividade na empresa o profissional toma
conhecimento de todas as atividades e exposições a que o empregado encontra-se exposto;
considerando que o perito ao realizar uma diligência deve identificar cada condição a que o
trabalhador está exposto; considerando que muitas vezes é preciso ouvir paradigmas,
reclamantes, realizar medições e fazer avaliações; considerando que é comum que o
profissional que atua na empresa já as tem mapeadas; considerando que é possível a
divergência de avaliações; considerando que apresentado o laudo ao juizo, esse pode, em
caso de dúvida, saná-las com oitiva do perito, do assistente técnico ou até mesmo nomeação
outro perito para nova análise; considerando o entendimento de que a discordância da decisão
CEEST nº 155/2015 pela variação das conclusões do profissional, já devidamente explicada é
improcedente; considerando a alegação de equívoco de infringência ao artigo 9º, inciso II,
alínea “a” quando a denúncia foi da alínea “d”, não foi identificado desempenho fora dos limites
de suas de suas atribuições pelo interessado; considerando que tal alegação é improcedente,
assim como a de que a CPEP só tenha avaliado apenas a falta de recolhimento da ART, pois
ela realizou a oitiva do profissional e o arguiu sobre os diversos aspectos, formando sua
opinião quanto à conduta do profissional; considerando o certificado do equipamento medidor
de vibração; DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator pelo arquivamento do
processo. Coordenou a reunião o Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram
favoravelmente os Conselheiros: Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng.
Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab. Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng.
Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva.
Não houve votos contrários. Não houve abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

6/2018

Referência:

E-25/2017

Interessado(a):

SANDRO INÁCIO BOTELHO CUBAS

EMENTA: Toma ciência da deliberação da CPEP que recomenda à CEEST, o
arquivamento do processo, por considerar não infringência, pelo interessado, ao Código de
Ética adotado pela Resolução nº 1002/02 do Confea.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando que a Comissão Permanente de Ética Profissional - CPEP, do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Crea-SP, reunida
em São Paulo, no dia 05 de dezembro de 2017, na sede Angélica – Centro Técnico-Cultural do
CREA-SP, analisou o processo em epígrafe; considerando o entendimento da CPEP de que o
denunciado está devidamente habilitado a exercer a Coordenação de Cursos de Formação de
Bombeiro Civil e que esta atividade não o obriga a lecionar no citado Curso; Considerando que
o denunciado afastou-se da coordenação ao saber que a escola não dispunha de seu registro
no Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo e que retornou após a devida
regularização do Curso; considerando a CPEP deliberou por unanimidade por recomendar à
Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, o arquivamento do processo,
por considerar a não infringência ao Código de Ética adotado pela Resolução nº 1002/02 do
Confea, pelo profissional Eng. Civil e Seg Trab. Sandro Inácio Botelho Cubas, com base no §
5º Art. 27 do Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar, adotado pela
Resolução nº 1004, de 27/06/03 do Confea; DECIDIU Tomar ciência da deliberação da CPEP
que recomenda à CEEST, o arquivamento do processo, por considerar não infringência ao
Código de Ética adotado pela Resolução nº 1002/02 do Confea, pelo profissional Eng. Civil e
Seg. Trab. Sandro Inácio Botelho Cubas, com base no § 5º |Art. 27 do Regulamento para a
Condução do Processo Ético Disciplinar, adotado pela Resolução nº. 1004 de 27/06/03 do
Confea. Coordenou a reunião o Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram
favoravelmente os Conselheiros: Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng.
Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab. Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng.
Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva.
Não houve votos contrários. Não houve abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

7/2018

Referência:

E-52/2016 E V2 A V3

Interessado(a):

ANTONIO JOSÉ PIRES DA SILVA

EMENTA: Extingue o processo e dá outras providências.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando o procedimento de apuração é iniciado, advindo do SF-388/15,
que remete à denúncia da Vara do Trabalho de Leme sobre a qualidade do trabalho
apresentado pelo profissional Eng. Mec. e Seg. Trab. Antonio José Pires da Silva;
considerando que após as apurações devidas na Comissão Permanente de Ética Profissional –
CPEP, que elaborou a Deliberação CPEP/SP nº 047/17; considerando que a CEEST apreciou
esta deliberação e, por meio da Decisão CEEST/SP nº 170/17, decidiu aprovar o relatório que
sugere o arquivamento do processo, não acatando a denúncia nos termos do § 2º do art. 9º do
Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar, adotado pela Resolução nº
1.004, de 27/06/03 do Confea; considerando que não houve manifestação das partes;
considerando a análise da conduta do profissional interessado na 7ª VT de Campinas;
considerando que os indícios inicialmente visualizados não se configuraram em infrações de
natureza ética; considerando que a CPEP concluiu na instrução do procedimento pela
inexistência de falta ética, assim como a análise preliminar realizada por esta CEEST acatou tal
entendimento. DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator por: A) Pela extinção do
presente procedimento, consoante dispõe o inciso I do artigo 71 do regulamento para a
condução de Processo Ético Disciplinar, adotado pela Res. 1.004/03 do Confea; B) Pelas
comunicações cabíveis às partes, consoante Res. 1.004/03 do Confea. Coordenou a reunião o
Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros:
Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini
e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

8/2018

Referência:

E-53/2016 E V2 A V3

Interessado(a):

ANTONIO JOSÉ PIRES DA SILVA

EMENTA: Extingue o processo e dá outras providências.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando que o procedimento de apuração é iniciado, advindo do SF389/15, que remete à denúncia da Vara do Trabalho de Leme sobre a qualidade do trabalho
apresentado pelo profissional Eng. Mec. e Seg. Trab. Antonio José Pires da Silva;
considerando que após as apurações devidas na Comissão Permanente de Ética Profissional –
CPEP, esta elaborou a Deliberação CPEP/SP nº 048/17; considerando que a CEEST apreciou
esta deliberação e, por meio da Decisão CEEST/SP nº 171/17 e decidiu aprovar o relatório
que sugere o arquivamento do processo, não acatando a denúncia nos termos do § 2º do art.
9º do Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar, adotado pela Resolução nº
1.004, de 27/06/03 do Confea; considerando que não houve manifestação das partes;
considerando a análise da conduta do profissional interessado na 7ª VT de Campinas;
considerando que os indícios inicialmente visualizados não se configuraram em infrações de
natureza ética; considerando que a CPEP concluiu na instrução do procedimento pela
inexistência de falta ética, assim como a análise preliminar realizada por esta CEEST acatou tal
entendimento. DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator por: A) Pela extinção do
presente procedimento, consoante dispõe o inciso I do artigo 71 do regulamento para a
condução de Processo Ético Disciplinar, adotado pela Res. 1.004/03 do Confea; B) Pelas
comunicações cabíveis às partes, consoante Res. 1.004/03 do Confea. Coordenou a reunião o
Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros:
Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini
e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

9/2018

Referência:

E-54/2016 E V2 A V3

Interessado(a):

ANTONIO JOSÉ PIRES DA SILVA

EMENTA: Extingue o processo e dá outras providências.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando o procedimento de apuração é iniciado, advindo do sf-390/15,
que remete à denúncia da Vara do Trabalho de Leme sobre a qualidade do trabalho
apresentado pelo profissional Eng. Mec. e Seg. Trab. Antonio José Pires da Silva;
considerando que após as apurações devidas na Comissão Permanente de Ética Profissional –
CPEP, esta elaborou a Deliberação CPEP/SP nº 049/17 e que a CEEST apreciou esta
deliberação e, por meio da Decisão CEEST/SP nº 172/17 e decidiu aprovar o relatório que
sugere o arquivamento do processo, não acatando a denúncia nos termos do § 2º do art. 9º do
Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar, adotado pela Resolução nº
1.004, de 27/06/03 do Confea; considerando que não houve manifestação das partes;
considerando a análise da conduta do profissional interessado na 7ª VT de Campinas;
considerando que os indícios inicialmente visualizados não se configuraram em infrações de
natureza ética; considerando que a CPEP concluiu na instrução do procedimento pela
inexistência de falta ética, assim como a análise preliminar realizada por esta CEEST acatou tal
entendimento. DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator por: A) Pela extinção do
presente procedimento, consoante dispõe o inciso I do artigo 71 do regulamento para a
condução de Processo Ético Disciplinar, adotado pela Res. 1.004/03 do Confea; B) Pelas
comunicações cabíveis às partes, consoante Res. 1.004/03 do Confea.. Coordenou a reunião o
Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros:
Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini
e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Referência:

E-55/2016 E V2 A V3

Interessado(a):

ANTONIO JOSÉ PIRES DA SILVA

EMENTA: Extingue o processo e dá outras providências.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando que o procedimento de apuração foi iniciado, advindo do SF411/15, que remete à denúncia da Vara do Trabalho de Leme sobre a qualidade do trabalho
apresentado pelo profissional Eng. Mec. e Seg. Trab. Antonio José Pires da Silva
;considerando que após as apurações devidas na Comissão Permanente de Ética Profissional
– CPEP, esta elaborou a Deliberação CPEP/SP nº 050/17 e que a CEEST apreciou esta
deliberação e, por meio da Decisão CEEST/SP nº 173/17, decidiu aprovar o relatório que
sugere o arquivamento do processo, não acatando a denúncia nos termos do § 2º do art. 9º do
Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar, adotado pela Resolução nº
1.004, de 27/06/03 do Confea; considerando que não houve manifestação das partes;
considerando a análise da conduta do profissional interessado na 7ª VT de Campinas;
considerando que os indícios inicialmente visualizados não se configuraram em infrações de
natureza ética; considerando que a CPEP concluiu na instrução do procedimento pela
inexistência de falta ética, assim como a análise preliminar realizada por esta CEEST acatou tal
entendimento. DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator por: A) Pela extinção do
presente procedimento, consoante dispõe o inciso I do artigo 71 do regulamento para a
condução de Processo Ético Disciplinar, adotado pela Res. 1.004/03 do Confea; B) Pelas
comunicações cabíveis às partes, consoante Res. 1.004/03 do Confea. Coordenou a reunião o
Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros:
Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini
e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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11/2018

Referência:

E-56/2016 E V2 A V3

Interessado(a):

ANTONIO JOSÉ PIRES DA SILVA

EMENTA: Extingue o processo e dá outras providências.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando que o procedimento de apuração foi iniciado, advindo do SF475/15, que remete à denúncia da Vara do Trabalho de Leme sobre a qualidade do trabalho
apresentado pelo profissional Eng. Mec. e Seg. Trab. Antonio José Pires da Silva;
considerando que após as apurações devidas na Comissão Permanente de Ética Profissional –
CPEP, esta elaborou a Deliberação CPEP/SP nº 051/17 e que a CEEST apreciou esta
deliberação e, por meio da Decisão CEEST/SP nº 174/17, decidiu aprovar o relatório que
sugere o arquivamento do processo, não acatando a denúncia nos termos do § 2º do art. 9º do
Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar, adotado pela Resolução nº
1.004, de 27/06/03 do Confea; considerando que não houve manifestação das partes;
considerando a análise da conduta do profissional interessado na 7ª VT de Campinas;
considerandoque os indícios inicialmente visualizados não se configuraram em infrações de
natureza ética; considerando que a CPEP concluiu na instrução do procedimento pela
inexistência de falta ética, assim como a análise preliminar realizada por esta CEEST acatou tal
entendimento. DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator por: A) Pela extinção do
presente procedimento, consoante dispõe o inciso I do artigo 71 do regulamento para a
condução de Processo Ético Disciplinar, adotado pela Res. 1.004/03 do Confea; B) Pelas
comunicações cabíveis às partes, consoante Res. 1.004/03 do Confea. Coordenou a reunião o
Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros:
Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini
e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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12/2018

Referência:

E-91/2016 E V2 A V3

Interessado(a):

ANTONIO JOSÉ PIRES DA SILVA

EMENTA: Extingue o processo e dá outras providências.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando o procedimento de apuração foi iniciado, advindo do SF311/15, que remete à denúncia da Vara do Trabalho de Leme sobre a qualidade do trabalho
apresentado pelo profissional Eng. Mec. e Seg. Trab. Antonio José Pires da Silva;
considerando que após as apurações devidas na Comissão Permanente de Ética Profissional –
CPEP, esta elaborou a Deliberação CPEP/SP nº 052/17 e que a CEEST apreciou esta
deliberação e, por meio da Decisão CEEST/SP nº 175/17, decidiu aprovar o relatório que
sugere o arquivamento do processo, não acatando a denúncia nos termos do § 2º do art. 9º do
Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar, adotado pela Resolução nº
1.004, de 27/06/03 do Confea; considerando que não houve manifestação das partes;
considerando a análise da conduta do profissional interessado na 7ª VT de Campinas;
considerandoque os indícios inicialmente visualizados não se configuraram em infrações de
natureza ética; considerando que a CPEP concluiu na instrução do procedimento pela
inexistência de falta ética, assim como a análise preliminar realizada por esta CEEST acatou tal
entendimento. DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator por: A) Pela extinção do
presente procedimento, consoante dispõe o inciso I do artigo 71 do regulamento para a
condução de Processo Ético Disciplinar, adotado pela Res. 1.004/03 do Confea; B) Pelas
comunicações cabíveis às partes, consoante Res. 1.004/03 do Confea. Coordenou a reunião o
Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros:
Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini
e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Referência:

E-92/2016 E V2 A V3

Interessado(a):

ANTONIO JOSÉ PIRES DA SILVA

EMENTA: Extingue o processo e dá outras providências.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando o procedimento de apuração foi iniciado, advindo do SF412/15, que remete à denúncia da Vara do Trabalho de Leme sobre a qualidade do trabalho
apresentado pelo profissional Eng. Mec. e Seg. Trab. Antonio José Pires da Silva;
considerando que a pós as apurações devidas na Comissão Permanente de Ética Profissional
– CPEP, esta elaborou a Deliberação CPEP/SP nº 053/17 e que a CEEST apreciou esta
deliberação e, por meio da Decisão CEEST/SP nº 176/17, decidiu aprovar o relatório que
sugere o arquivamento do processo, não acatando a denúncia nos termos do § 2º do art. 9º do
Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar, adotado pela Resolução nº
1.004, de 27/06/03 do Confea; considerando que não houve manifestação das partes;
considerando a análise da conduta do profissional interessado na 7ª VT de Campinas;
considerando que os indícios inicialmente visualizados não se configuraram em infrações de
natureza ética; considerando que a CPEP concluiu na instrução do procedimento pela
inexistência de falta ética, assim como a análise preliminar realizada por esta CEEST acatou tal
entendimento.DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator por: A) Pela extinção do
presente procedimento, consoante dispõe o inciso I do artigo 71 do regulamento para a
condução de Processo Ético Disciplinar, adotado pela Res. 1.004/03 do Confea; B) Pelas
comunicações cabíveis às partes, consoante Res. 1.004/03 do Confea. Coordenou a reunião o
Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros:
Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini
e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

14/2018

Referência:

E-93/2016 E V2 A V3

Interessado(a):

ANTONIO JOSÉ PIRES DA SILVA

EMENTA: Extingue o processo e dá outras providências.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando o procedimento de apuração é iniciado, advindo do SF-311/15,
que remete à denúncia da Vara do Trabalho de Leme sobre a qualidade do trabalho
apresentado pelo profissional Eng. Mec. e Seg. Trab. Antonio José Pires da Silva;
considerando que após as apurações devidas na Comissão Permanente de Ética Profissional –
CPEP, esta elaborou a Deliberação CPEP/SP nº 054/17 e que a CEEST aprecia o relatório e,
por meio da Decisão CEEST/SP nº 177/17, decidiu aprovar o relatório que sugere o
arquivamento do processo, não acatando a denúncia nos termos do § 2º do art. 9º do
Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar, adotado pela Resolução nº
1.004, de 27/06/03 do Confea; considerando que não houve manifestação das partes;
considerando a análise da conduta do profissional interessado na 7ª VT de Campinas;
considerando que os indícios inicialmente visualizados não se configuraram em infrações de
natureza ética; considerando que a CPEP concluiu na instrução do procedimento pela
inexistência de falta ética, assim como a análise preliminar realizada por esta CEEST acatou tal
entendimento. DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator por: A) Pela extinção do
presente procedimento, consoante dispõe o inciso I do artigo 71 do regulamento para a
condução de Processo Ético Disciplinar, adotado pela Res. 1.004/03 do Confea; B) Pelas
comunicações cabíveis às partes, consoante Res. 1.004/03 do Confea. Coordenou a reunião o
Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros:
Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini
e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

15/2018

Referência:

E-103/2016 ORIGINAL E V2

Interessado(a):

GERMANO RAFAEL BILOTTA MARIUTTI

EMENTA: Toma ciência da deliberação da CPEP que recomenda à CEEST, a aplicação da
pena de CENSURA PÚBLICA ao Eng. Agr. e Seg. Trab. Germano Rafael Bilotta Mariutti, nos
termos dos Arts. 71, Alínea “b”, e 72 da Lei 5.194/66, por infração ao Artigo 9° - Inciso II –
Alínea “d” do Código de Ética Profissional adotado pela Resolução 1002/02 do CONFEA.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando que a Comissão Permanente de Ética Profissional - CPEP, do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Crea-SP, reunida
em São Paulo, no dia 05 de dezembro de 2017, na sede Angélica – Centro Técnico-Cultural do
CREA-SP, analisou o processo em epígrafe; considerando que trata-se da apuração de
responsabilidades no acidente fatal ocorrido em 06/05/10 durante a manutenção de um
elevador de obra onde, o Sr. Ray de Oliveira foi prensado pelo equipamento durante sua
manutenção; considerando que o Engenheiro Mecânico Ailton Vicentim Filho foi notificado em
27/08/14 para apresentar dentro de um prazo de 15 dias, o PCMAT da obra com ART e
comprovação de que o acidentado recebeu treinamento de segurança apropriado;
considerando os documentos juntados ao processo; considerando que na análise do processo
a Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho não identificou os
documentos que comprovem que a vítima fatal recebeu treinamento para a realização de
manutenção do elevador da obra; considerando que o Ministério Público do Trabalho, em
apreciação prévia de representação n. 000554.2011.15.006/69 em face da empresa AVF-RP
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS LTDA, referenciou relatório de análise de
acidente do trabalho sob análise que indica as causas imediatas do acidente, a saber: o
processo operacional adotado pela empresa, no tocante à segurança dos trabalhadores se
mostrou incompatível com a segurança dos obreiros, uma vez que permitiu que a vítima
realizasse uma atividade na qual não estava treinada para executá-la, com o agravante de que
o profissional habilitado responsável pela manutenção não acompanhou a sua realização de
modo a evitar improvisações” (sic). Considerando que o PCMAT apresentado possui timbre da
empresa MULTICLÍNICA SAÚDE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA e foi
elaborado pelo engenheiro agrônomo e engenheiro de segurança do trabalho Germano Rafael
Bilotta Mariutti (Crea-SP nº 0600278459), conforme ART juntada, indicando a contratante
Aroeira Sertãozinho Incorporação SPE Ltda; considerando que por meio da Decisão
CEEST/SP n° 26/2015 são determinadas as seguintes providências:
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1. Pela realização de diligência para notificar pessoalmente, em caráter de urgência, o
engenheiro agrônomo e engenheiro de segurança do trabalho GERMANO RAFAEL BILOTTA
MARIUTTI (Crea-SP nº 0600278459), para verificar como cuidou das medidas de segurança e
saúde do trabalho sob sua coordenação (artigo 10, alínea “e”, inciso III do anexo à Resolução
nº 1.002/2002, do Confea), visando a apresentação de: 1.1. Últimas ordens de serviço sobre
segurança e saúde no trabalho indicando a ciência do empregado que sofreu o acidente do
trabalho em 06/05/2010 e dos demais trabalhadores na obra; 1.2. Documentos indicando que
a vítima fatal possuía qualificação para realizar a manutenção do elevador da obra nos termos
dos itens aos itens 18.14.1.3 e 18.14.1.3.1 da Norma Regulamentadora NR 18 - CONDIÇÕES
E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. 1.3.
Esclarecimentos sobre o fato do PCMAT (referência MAIO/2010) apresentado às fls.
195/239, cuja respectiva ART foi registrada em 21/05/2010, não prever medidas de proteção à
segurança dos trabalhadores que realizam manutenção em elevadores em face do acidente do
trabalho com vítima fatal ocorrido em 06/05/2010. 2. Pela abertura de outro processo de
ordem SF visando apuração de atividades da empresa MULTICLÍNICA SAÚDE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (coordenou a elaboração do PCMAT – fls. 197) na
área da engenharia de segurança do trabalho, notificando-a imediatamente para: 2.1.
Informar que em face das determinações do §1º do artigo 4º e do §3º do artigo 5º, ambos da
Resolução Confea nº 437/1999, a ausência de ART acarreta em autuação por infração à alínea
“a”, do artigo 6º da lei número 5.194, de 1966; 3. Pela abertura de outro processo de ordem SF
visando notificar a empresa AVF-RP MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
LTDA para: 3.1. Informar que em face das determinações do §1º do artigo 4º e do §3º do
artigo 5º, ambos da Resolução Confea nº 437/1999, a ausência de ART acarreta em autuação
por infração à alínea “a”, do artigo 6º da lei número 5.194, de 1966; 3.2.
Solicitar a imediata
apresentação da ART específica correspondente à emissão do PPRA juntado às fls. 96 a 114,
uma vez que estes documentos estão relacionados no artigo 4º, inciso II, da Resolução Confea
nº 437/1999, em face das determinações do §1º do artigo 4º e do §3º do artigo 5º, ambos da
Resolução Confea nº 437/1999: 3.2.1. caso a ART específica não seja apresentada de forma
imediata, notificar a empresa interessada para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a
apresentação deste documento ao Crea-SP sob pena infração à alínea “a”, do artigo 6º da lei
número 5.194, de 1966; 3.2.2. transcorrido o prazo acima estipulado, em caso de ausência de
apresentação da ART específica correspondentes à emissão do PPRA, lavrar auto de
notificação e infração por infração à alínea “a”, do artigo 6º da lei número 5.194, de 1966;
considerando que o Eng. Germano Rafael Bilotta Mariutti apresentou suja manifestação e que
a CEEST analisando a esta manifestação, bem como, toda a documentação juntada em
atendimento à totalidade de ações requeridas pela CEEST, considerou: 1. O
PCMAT
foi
realizado em 20/05/10, portanto, posterior ao acidente que ocorreu em 06/05/10; O Eng. Agr. e
Seg. Trab. Germano Rafael Bilotta Mariutti figurava como responsável técnico e subscritor do
instrumento, registrando a ART em 21/05/10, porém, os sistemas do Crea-SP, apontam para o
fato de que o profissional encontra-se habilitado como engenheiro de segurança do trabalho
com atribuições do artigo 4º da Res. 359/91 do Confea somente a partir de 02/01/14, estando
sujeito por infração à alínea “b” do artigo 6º da Lei Federal 5.194/66; considerando que, nesta
condição, deverá ser iniciado processo específico para anulação da ART nº
92221220101444827;
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considerando que não foram apresentadas as ordens de serviço ou comprovantes de que o
funcionário vitimado teve o treinamento de segurança adequado; considerando que também
nada se observa sobre os motivos do PCMAT não conter medidas específicas aos
trabalhadores que realizam manutenção em elevadores; 2. não foi localizado registro em
nome da empresa Multiclínica e, embora não haja informação no presente, foi localizado no
sistema Sipro do Crea-SP o processo SF-2128/15 de apuração iniciado em nome da empresa;
3. o PPRA teve sua ART registrada em 20/05/10 pelo profissional Eng. Agr. e Seg. Trab.
Germano Rafael Bilotta Mariutti, posterior ao acidente; considerando que, da mesma forma
como exposto no item 1, os sistemas do Crea-SP, apontam para o fato de que o profissional
encontra-se habilitado como engenheiro de segurança do trabalho com atribuições do artigo 4º
da Res. 359/91 do Confea somente a partir de 02/01/14, estando sujeito por infração à alínea
“b” do artigo 6º da Lei Federal 5.194/66; considerando que, nesta condição, deverá ser iniciado
processo específico para anulação da ART nº 92221220101439348; considerando que o
profissional questionado também aduz que as responsabilidades de segurança relacionadas à
manutenção do elevador deveriam constar no PPRA, que ele mesmo teria elaborado, conforme
atesta a ART registrada tardiamente; portanto, caberia verificação de natureza ética quando o
profissional aceita trabalho para o qual não possui a efetiva qualificação (alínea “a” inciso II do
artigo 10), e descuida com as medidas de segurança em trabalhos sob sua coordenação
(alínea “e” inciso III do artigo 10); considerando que em 04/08/2016, por meio da Decisão
CEEST/SP n°164/2016, a Câmara decidiu: “aprovar o parecer do Conselheiro relator, por: A)
Pela abertura de processo específico com encaminhamento à Câmara Especializada de
Agronomia, levando a sugestão de verificação da autuação do profissional Eng. Agr. e Seg.
Trab. Germano Rafael Bilotta Mariutti por infração à alínea “b” do artigo 6º da Lei Federal
5.194/66, por elaborar PCMAT da obra em questão, sem encontrar-se habilitado como
engenheiro de segurança à época dos serviços realizados; B) Pela abertura de processo
específico com encaminhamento à Câmara Especializada de Agronomia, levando a sugestão
de verificação da autuação do profissional Eng. Agr. e Seg. Trab. Germano Rafael Bilotta
Mariutti por infração à alínea “b” do artigo 6º da Lei Federal 5.194/66, por elaborar PPRA da
obra em questão, sem encontrar-se habilitado como engenheiro de segurança à época dos
serviços realizados; C) Pela abertura de processo próprio visando anular as ARTs de nº
92221220101444827 e 92221220101439348; e D) Após as providências administrativas na
UGI, pela transformação do presente em processo de apuração de falta ética em nome do
profissional Eng. Agr. e Seg. Trab. Germano Rafael Bilotta Mariutti, por haver indícios de
infração de natureza ética quando o profissional aceita trabalho para o qual não possui a
efetiva qualificação (alínea “a” inciso II do artigo 10), e descuida com as medidas de segurança
em trabalhos sob sua coordenação (alínea “e” inciso III do artigo 10)” (fl.266). considerndo que
após o atendimento das providências administrativas e notificação do interessado, os autos são
recebidos nesta CPEP em 05/12/2016 para instrução conforme estabelece a Resolução
1.004/03 que trata da tramitação de processos de ordem ética disciplinar no CREA/SP. Em
12/09/2017 o Engº Germano recebeu a intimação via A.R. (fls. 285 e 286) para comparecer no
dia 03/10/2017 para ser ouvido junto a comissão permanente de ética de forma a atender ao
artigo 2º do Anexo da Resolução 1004/2003 do CONFEA, o que não ocorreu porque o
denunciado não compareceu;
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considerando o parecer da CPEP, que entende que o Eng. Agr. e Seg. Trab. Germano Rafael
Bilotta Mariutti infringiu o Código de Ética do Sistema Confea/Crea no seu do artigo 9º alínea
“d” da Resolução nº 1002 de 26/11/2002 (desempenhar sua profissão ou função nos limites de
suas atribuições e de sua capacidade pessoal de realização), voto pelo aplicação da
penalidade de “Censura Publica”, conforme preconizado no art. 52 - § 2º da Resolução nº 1002
de 26/11/2002; considerando que a CPEP aprovou por unanimidade o relatório que recomenda
à Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, a aplicação da pena de
CENSURA PÚBLICA ao Eng. Agr. e Seg. Trab. Germano Rafael Bilotta Mariutti, nos termos
dos Arts. 71, Alínea “b”, e 72 da Lei 5.194/66, por infração ao Artigo 9° - Inciso II – Alínea “d” do
Código de Ética Profissional adotado pela Resolução 1002/02 do CONFEA. DECIDIU Tomar
ciência da deliberação da CPEP que recomenda à CEEST, a aplicação da pena de CENSURA
PÚBLICA ao Eng. Agr. e Seg. Trab. Germano Rafael Bilotta Mariutti, nos termos dos Arts. 71,
Alínea “b”, e 72 da Lei 5.194/66, por infração ao Artigo 9° - Inciso II – Alínea “d” do Código de
Ética Profissional adotado pela Resolução 1002/02 do CONFEA.
Coordenou a reunião o Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram
favoravelmente os Conselheiros: Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng.
Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab. Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng.
Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva.
Não houve votos contrários. Não houve abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

16/2018

Referência:

E-110/2016 ORIGINAL E V2

Interessado(a):

JUÇARA APARECIDA DA SILVA SELVANTE

EMENTA: Toma ciência da deliberação da CPEP que recomenda à CEEST, a aplicação da
pena de advertência reservada para a Eng. Civ. e Seg. Trab. Juçara Aparecida da Silva
Selvante, nos termos dos Arts. 71, Alínea “a”, e 72 da Lei 5.194/66, Artigo 9º - Inciso III – Alínea
“f” do Código de Ética Profissional adotado pela Resolução 1002/02 do CONFEA.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de falta
ética disciplinar, e considerando que a Comissão Permanente de Ética Profissional - CPEP, do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Crea-SP, reunida
em São Paulo, no dia 05 de dezembro de 2017, na sede Angélica – Centro Técnico-Cultural do
CREA-SP, analisou o processo em epígrafe; considerando que trata-se de procedimento
iniciado em março de 2015, em razão de sinistro ocorrido em 24/02/2015 e divulgado por meio
de reportagem jornalística de 26/02/15, onde se noticia a queda de uma grua durante a
construção de edifício, ferindo três operários (Empresa LB da Cruz: Sr. Josecir Batista Silva –
encarregado de obras; Empresa F A de Almeida Construção Ltda: Aurílio Felipe Landim –
carpinteiro e Cleociano Pereira dos Santos); considerando que a empresa Hugo Engenharia
Ltda foi a responsável pelo empreendimento; considerando que foi apurado a Eng. Civ. e Eng.
Seg. Trab. Juçara Aparecida da Silva Selvante foi a responsável pelas atividades de segurança
do trabalho e pela aprovação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA da
obra Navarro Building. Considerando que consta no Boletim de ocorrência que o guindaste que
caiu pertencia à Equip Rio Andaimes Ltda (empresa que locou a Mini Grua). Considerando que
o PPRA elaborado pela empresa Hugo Engenharia e aprovado pela interessada, prevê o
atendimento às exigências da NR 9, NR15, NR 17, Decreto nº 3.048/99 e IN 99 e em sua
análise qualitativa dos riscos ambientais por função prevê, entre outros, as funções de:
encarregado de obra: riscos físico: ruído e radicação solar; químico – poeira mineral, produtos
químicos; ergonômico – longa permanência em pé e acidente- queda de altura , de mesmo
nível e de objetos com contato esporádico ao agente e efeitos reversíveis à saúde,
preocupante, Medidas de prevenção e controle existentes: EPI : capacete, calçado de
segurança, talabarte e cinto paraquedista EPC: não se aplica. Carpinteiro: riscos físico: ruído e
radicação solar; químico – poeira mineral, produtos químicos; ergonômico – postura exigida
pela função acidente - queda de altura , de mesmo nível e de objetos, choque elétrico e
desmoronamento com contato esporádico com o agente e efeitos reversíveis à saúde,
preocupante.
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Medidas de prevenção e controle existentes: EPI : capacete, calçado de segurança, talabarte e
cinto paraquedista EPC: não prevê. Considerando que o PPRA prevê ainda em seu item 5Medidas Prevencionistas de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, que os riscos de
acidente e ergonômicos não foram contemplados no PPRA, sendo que os mesmos estão
inclusos nas ferramentas de Saúde e Segurança do Trabalho: Ordem de Serviços, APRAnálise Preliminar de Risco, Diálogos de Segurança – DS e Inspeções Gerenciais de
Segurança. Considerando que o relatório de conclusão de análise de acidente subscrito pelo
Tec. Seg. Trab. Mauro informa, em suma: Que o Sr. Aurílio Felipe Landim – carpinteiro sofreu
fratura exposta de tíbia MI direito, tendo por agente causador a queda de torre metálica
treliçada, do equipamento guincho Elétrico Minigrua G500; Que o Sr. Josecir Batista da Silva –
carpinteiro sofreu traumatismo superficial de região não especificada, tendo por agente
causador a queda de torre metálica treliçada, do equipamento guincho Elétrico Minigrua G500;
Que o Sr. Cleociano Pereira dos Santos – carpinteiro sofreu traumatismo superficial de região
não especificada, tendo por agente causador a queda de torre metálica treliçada, do
equipamento guincho Elétrico Mini grua G500; considerando que o socorro às vítimas foi
prestado pelos técnicos em segurança do trabalho Wllington e Mauro; considerando que foram
testemunhas do acidente o Sr. Nildomar Batista Pereira e o Sr. Alessandro Rodrigues Barreto
(operador da Minigrua e encarregado da empresa Sidney Armações); considerando que o Sr.
Alessandro Rodrigues Barreto declarou que estava fazendo manobra para acomodar a carga
de armação de ferro sobre a 9ª laje (3 pilares) quando houve o colapso da torre. Considerando
que no momento da queda a carga estaria a 1,5m de altura e ao cair a lança efetuou giro
lateral e atingiu os três colaboradores que estavam ao lado. Considerando que o Sr. Nildomar
Batista Pereira – Encarregado da carpintaria, declarou que quando a carga se aproximava do
piso, houve a quebra da Mini grua, a lançou fez um giro para a direita e atingiu os
colaboradores que não estavam sob a carga ou braço da grua no momento da ruptura da torre,
que houve quebra de parafuso de fixação de módulo da torre, havendo sinais de que teriam
transpassado o diâmetro do furo no local das fixações dos módulos, não houve condições de
comprovação do fato gerador do acidente da quebra da coluna principal da Minigrua, que as
vítimas não se encontravam sob a carga ou sob a lança da Minigrua, que preliminarmente a
carga estava dentro do limite dos 500 Kg de içamento pelo equipamento e que não houve
conclusão sobre as causas do acidente, ficando no aguardo no Laudo Pericial da Polícia
Científica, quando descia carga suspensa; considerando Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART em nome da Eng. Civ. e Seg. Trab. Juçara sobre atividades de elaboração do
Programa de Prevenção de Perdas Auditivas – PPPA e dados de mais empresas contratadas.
Considerando o Laudo pericial produzido pelo IC, contendo em suma as seguintes
informações:
que o alvo da perícia foi a Mini grua modelo G500 e capacidade de 500 Kg,
localizada no 9º andar da edificação; observou-se o rompimento da torre em dois módulos
intermediário verificando-se que os parafusos que fixavam os módulos permaneceram intactos;
que no momento da ocorrência a grua transportava três pilares, que, juntos, perfaziam 548 Kg
de carga, superior à capacidade prevista de transporte de 500 Kg; que os parafusos que
fixavam o módulos intermediários permaneceram intactos, sugerindo que as porcas estivessem
gastas ou ausentes no momento do acidente. Considerando que em 21/06/2016 a CEEST
apreciou o processo e decidiu por:
Continua...

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP
Continuação da Decisão CEEST/SP Nº 16/2018

“A) Encaminhar este processo à Comissão Permanente de Ética para apurar indícios de falta
ética da engenheira de segurança do trabalho Juçara Aparecida da Silva Selvante, por infração
ao art. 9º, item III alínea f do Código de Ética da Resolução Confea nº 1002/2002 e a UGI
notificar a profissional desta medida; B) que a UGI de S. J. Rio Preto providencie a abertura de
processo SF, para apuração de responsabilidade da empresa Sidney G. de Paula & Cia. Ltda.
por operação de grua com carga superior à capacidade do equipamento, encaminhando este
processo à CEEMM para análise; e C) que a UGI de S. J. Rio Preto notifique a empresa Hugo
Engenharia Ltda. para apresentar as ARTs de seus engenheiros civis responsáveis técnicos e
projetistas e não o fazendo, que seja aberto processo SF e este seja encaminhado à CEEC
para apuração de infração por falta de ART.”, considerando que no PPRA não há registro de
atividade específica de operação de grua, portanto não há identificação dos riscos do trabalho
com esse equipamento nem as medidas necessária para evitar acidentes com grua, previstos
na NR18 como o item 18.14.24.4 que trata do “Termo de Entrega Técnica” e do “Teste de
Carga” NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção:
“18.14.24.4 Antes da entrega ou liberação para início de trabalho com utilização de grua, deve
ser elaborado um Termo de Entrega Técnica prevendo a verificação operacional e de
segurança, bem como o teste de carga, respeitando-se os parâmetros indicados pelo
fabricante. (Alterado pela Portaria SIT n.º 114, de 17 de janeiro de 2005)”. Considerando que
03 de outubro de 2017 a Engª Juçara Aparecida da Silva compareceu perante a comissão
permanente de Ética para prestar depoimento onde juntou por escrito as respostas aos
quesitos 01 a 05 e respondeu as perguntas formuladas pela comissão e anexou outros
documentos que achou pertinentes a sua defesa; considerando que no relatório da CPEP o
relator defende que embora a documentação apresentada demonstre os treinamentos na
operação da mini grua (mod. G500) e os diálogos permanentes de segurança, o acidente foi
causado pelo excesso de peso na operação da mesma, segundo informação na hora do
acidente estava içando 548 kg e sua capacidade segundo consta é de 500 kg e que na
documentação não consta teste preventivo de capacidade da mini grua que deveria ser
realizado pelo responsável da segurança do trabalho antes de sua operação e, também, que
segundo a depoente a empresa locadora afirma que a capacidade de içamento da mini grua é
de aproximadamente 600kg. Considerando que o citado relator defende seja lavrado auto de
infração por desrespeito ao Art. 9º inciso III alínia “f” (alertar sobre os riscos e
responsabilidades relativos às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua
inobservância) do Código de Ética Profissional, adotado pela Res. 1002/02 do CONFEA e que
seja aplicada a penalidade preconizada no art 52 § 1º. “A advertência reservada será anotada
nos assentamentos do profissional e terá caráter confidencial”; considerando que a CPEP
aprovou, por unanimidade, o relatório que sugeri que Câmara Especializada de Engenharia de
Segurança do Trabalho, determine
a aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA
RESERVADA para a Eng. Civ. e Seg. Trab. Juçara Aparecida da Silva Selvante, nos termos
dos Arts. 71, Alínea “a”, e 72 da Lei 5.194/66, Artigo 9º - Inciso III – Alínea “f” do Código de
Ética Profissional adotado pela Resolução 1002/02 do CONFEA. DECIDIU Tomar ciência da
deliberação da CPEP que recomenda à CEEST, a aplicação da pena de advertência reservada
para a Eng. Civ. e Seg. Trab. Juçara Aparecida da Silva Selvante, nos termos dos Arts. 71,
Alínea “a”, e 72 da Lei 5.194/66, Artigo 9º - Inciso III – Alínea “f” do Código de Ética Profissional
adotado pela Resolução 1002/02 do CONFEA.
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Coordenou a reunião o Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram
favoravelmente os Conselheiros: Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng.
Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab. Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng.
Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva.
Não houve votos contrários. Não houve abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

17/2018

Referência:

F-2044/2017

Interessado(a):

P M DE OLIVEIRA – ME

EMENTA: Retorna o processo à UGI competente para verificação preliminar quanto às
reais atividades realizadas pelo profissional na empresa requerente e dá outras providências.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de requerimento
registro, e considerando que o presente processo foi iniciado em junho de 2017 em razão do
requerimento por parte da empresa P M de Oliveira – ME do seu registro e da indicação do
profissional Eng. Ftal., Tec. Eletrotec. e Seg. Trab. Luiz Eduardo Torquato da Silva, que possui
atribuições do artigo 10, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, Do artigo 4º,
da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA e do artigo 2º da Lei 5.524/68, do
artigo 4º do Decreto Federal 90.922 de 06/02/1985 e do disposto no Decreto Federal 4.560 de
30/12/2002, circunscritas ao âmbito dos respectivos limites de sua formação; considerando que
o processo é instruído com: declaração de quadro técnico; registro na Jucesp com objeto social
para “Coleta de resíduos perigosos. Coleta de resíduos não-perigosos. Transporte rodoviário
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual, internacional.
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal. Transporte
rodoviário de produtos perigosos.”; CNPJ com objeto social idêntico à Jucesp; declaração das
atividades técnicas desenvolvidas na área da engenharia de segurança do trabalho; contrato
de prestação de serviços para desenvolvimento de atividades técnicas na área da engenharia
de segurança do trabalho; Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao
desempenho de cargo e função na empresa interessada registrada em 29/05/2017; ficha
resumo da situação de registro do profissional; solicitação do profissional para assumir a
responsabilidade técnica pelas atividades de coleta, transporte do resíduo coletado em área
portuária para aterro habilitado pelo Órgão Ambiental Estadual do Estado de São Paulo
(Cetesb) ou para local habilitado para transbordo para oportuna destinação ambiental
sustentável; considerando que o processo é remetido à Câmara Especializada de Engenharia
de Segurança do Trabalho – CEEST para análise em seu âmbito face as atividades
desenvolvidas; considerando a Res. 336/89 do Confea foram apresentados os elementos
previstos no artigo 8º. Considerando que o profissional declara a realização de atividades
relacionadas à área ambiental, com coleta e transporte de resíduos, atividades relacionadas à
questões ambientais, e não ao universo do ambiente de trabalho/laboral. DECIDIU aprovar o
parecer do Conselheiro relator por retornar o processo à UGI competente para verificação
preliminar quanto às reais atividades realizadas pelo profissional na empresa requerente. Caso
se constatem atividades da área da engenharia de segurança do trabalho, após a correta
instrução processual, retornar o processo à CEEST para continuidade da análise.
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Caso as atividades sejam de outra modalidade da engenharia, após a devida instrução, dirigir o
processo à modalidade competente para análise no devido âmbito. Coordenou a reunião o
Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros:
Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab.
Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini
e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

18/2018

Referência:

F-4909/2017

Interessado(a):

INTEGRAL SAÚDE GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS
EIRELI ME

EMENTA: Retorna o processo preliminarmente para a UGI competente e dá outras
providências.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de requererimento de
registro, e considerando que o presente processo foi iniciado em dezembro de 2017 em razão
do requerimento por parte da empresa Integral Saúde Gestão em Serviços Médicos Eireli ME
do seu registro e da indicação do profissional Eng. Eletric. e Seg. Trab. Celso José Flório, que
possui atribuições dos artigos 8º e 9º da Res. 218/73 do CONFEA e do artigo 4º da Res.
359/91 do Confea; considerando quje o processo é instruído com: CNPJ com objeto social para
atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares;
contrato social e alterações onde figura o objeto social para: “atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de exames complementares e assessoria e consultoria em
segurança e medicina do trabalho, treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial”;
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao desempenho de cargo e função de
engenheiro de segurança do trabalho na empresa interessada registrada em 15/09/2017;
contrato de prestação de serviços técnicos profissionais com objeto para exercer a função de
engenheiro para visitas técnicas, visitas comerciais, realização de PPRA, Laudos,
Treinamentos e Assessorias relacionadas a Segurança do Trabalho; taxa do serviço; ficha
resumo da situação de registro do profissional; dados sobre a responsabilidade técnica do
profissional frente a empresa Sprink Segurança Contra Incêndio Ltda.; dados sobre a
responsabilidade técnica do profissional frente a empresa Damos Engenharia e Construções
Ltda.; dados sobre a responsabilidade técnica do profissional, presumimos, frente a sua firma
individual e ficha cadastral na Jucesp; considerando que a UGI promovou checagem das
informações e relacionou no sistema de protocolo as exigências a serem cumpridas;
considerando que em resposta a empresa apresenta: novo formulário de requerimento com
correção dos horários de trabalho; ART retificadora relativa ao desempenho de responsável
técnico na empresa interessada registrada em 10/10/2017; contrato de prestação de serviços
técnicos profissionais com alterações de valor mensal e horários de trabalho e comunicação da
empresa; considerando que a UGI informou as responsabilidades já assumidas pelo
profissional e o processo é remetido à CEEST para análise em seu âmbito; considerando a
Res. 336/89 do Confea foram apresentados os elementos previstos no artigo 8º. Consoante
parágrafo único do artigo 18 do mesmo instrumento o profissional poderá se responsabilizar
por até 03 (três) pessoas jurídicas, além da sua firma individual, a critério do Plenário;
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considerando que é possível depreender que o profissional indicado tem atribuições
profissionais para se responsabilizar tecnicamente pelas atividades do objeto social da
empresa que se referem à área da engenharia de segurança do trabalho, ou seja, os assuntos
relacionados à segurança conforme prevê a Res. 359/91, fazendo com que o registro da
empresa seja coerente com o que dispõe a legislação de fiscalização do exercício profissional
neste Conselho. DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator por: A) Retornar o processo
preliminarmente para a UGI competente; B) Confirmar o horário de trabalho, dirimindo a
divergência entre o contrato de prestação de serviço (terça e quinta das 15h30 às 17h30 – fls.
34) e o anunciado no requerimento (terça e quinta das 15h30 às 19h30 – fls. 30); C) Confirmar
se a empresa Celso José Flório – ME enquadra-se na firma individual citada no parágrafo único
do artigo 18 da Res. 336/89 do Confea; D) Caso o item C) seja confirmado, nos moldes do
parágrafo único do artigo 18 da Res. 336/89 do Confea, acatar no âmbito da CEEST o registro
da empresa neste Crea-SP e a indicação do profissional Eng. Eletric. e Seg. Trab. Celso José
Flório, na condição de responsável técnico pela engenharia de segurança do trabalho realizada
pela interessada, não havendo restrições para o objeto social da empresa na condição da
responsabilidade técnica analisada e sendo remetido o presente ao Plenário do Crea-SP para
análise em seu âmbito; e E) Caso contrário, instruir o presente e retornar à CEEST para
análise. Coordenou a reunião o Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram
favoravelmente os Conselheiros: Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng.
Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab. Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng.
Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva.
Não houve votos contrários. Não houve abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº

19/2018

Referência:

SF-1533/2013

Interessado(a):

GUIDO ALBERTINI FILHO

EMENTA: anula as ARTs 922.212.201.303.138.32, 922.212.201.300.388.46 e
922.212.201.300.388.75 conforme Resolução nº 1025/09 do Confea em seu art. 26 e dá outras
providências.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São Paulo, no
dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de apuração de
irregularidades, e considerando que trata-se de processo para apuração de possível
exorbitância de atribuições do Técnico em Eletrônica, Engenheiro Eletricista Guido Albertini
Filho referente a duas ARTs de manutenção de equipamento de combate a incêndio para a
Câmara Municipal de Guarulhos; considerando que consultada a Câmara, esta remeteu o
Processo Administrativo Nº 1806/2012, cujo objeto era a contratação de empresa especializada
para serviços de manutenção anual nos equipamentos de proteção e combate a incêndio do
prédio da Câmara Municipal de Guarulhos que anexou as arts nº 92221220130313832 e
92221220130038875, referente à responsabilidade técnica por esse serviço; considerando que
nas ARTs consta como contratante a Câmara Municipal de Guarulhos e a atividade técnica
assessoria na manutenção dos equipamentos de combate a incêndio conforme normas
técnicas; considerando que no auto de vistoria do CB constam estas ARTs e como responsável
técnico o engenheiro Guido Albertini Filho; considerando que consultado pela UGI sobre as
ARTs, o engenheiro Guido Albertini Filho informou por e-mail que as ARTs referem-se aos
serviços de segurança contra incêndio (extintores, iluminação de emergência e hidrantes), para
a Câmara Municipal de Guarulhos, atestando o sistema para a liberação do auto de vistoria do
corpo de bombeiros, e que ele prestou serviço para a empresa Fireboy Com. e Manutenção de
Equipamentos Contra Incêndio LTDA-ME e o responsável é o Sr. Marcio Tonello; considerando
que verificado o Processo Administrativo da Câmara Municipal de Guarulhos, nº 1806/12 (fls
52/53) além das luminárias de emergência e centrais de alarme, constam da manutenção anual
4 registros de recalque, 15 hidrantes, 16 mangueiras, 8 portas contrafogo e 85 extintores, mais
a padronização de sinalização e fornecimento de ART dos equipamentos para fins de
renovação do AVCB; considerando que realizada concorrência, a empresa Fireboy Comercio e
Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio Ltda., apresentou menor valor e apesar de não
estar registrada no CREA/SP foi aceita pela Diretoria de Compras Licitações e Contratos da
Câmara de Vereadores de Guarulhos, participando em igualdade de condições com outras três
empresas; considerando o ofício nº 5GB-097/813/2013 do Comando do 5º Grupamento de
Bombeiros da Polícia Militar de S. Paulo informa que as edificações da Câmara Municipal de
Guarulhos tem projeto aprovado junto ao CB e que para os procedimentos de obtenção do
AVCB trabalhou como responsável técnico pela manutenção das medidas de segurança contra
incêndio o profissional Eng.º Eletricista Guido Albertini Filho com as arts nº
92221220130313832 e 92221220130038875, e que a Câmara Municipal de Guarulhos será
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notificada a substituir o responsável técnico pela manutenção das medidas de segurança
contra incêndio, visto que o profissional em questão não tem habilitação técnica para tal
procedimento, sob pena de cassação do AVCB; considerando que este processo foi
encaminhado à CEEE, e o voto do conselheiro relator aprovado foi que o profissional em
questão está habilitado quanto a iluminação de emergência e que com relação aos demais
serviços referentes aos equipamentos de segurança contra incêndio deveria ser objeto de
análise da CEEST; considerando que o processo foi novamente para a CEEE foi notificado o
voto da CEEE e considerando os indícios de exorbitância de atribuições pelo engenheiro
eletricista e técnico em eletrônica Guido Albertini Filho, que a Câmara especializada
relacionada à atividade desenvolvida deve decidir sobre o processo administrativo de anulação
de ART; considerando que a Câmara Municipal de Guarulhos foi notificada, ofício 6360/2017
para observação e cumprimento da Lei Federal nº 5194/66 quando da contratação de serviços
técnicos da área de engenharia, conforme o parecer da CEEST; considerando que foi
encaminhada às UGIs ordens de serviço para providencias referentes às empresas de
manutenção em equipamentos de segurança contra incêndio para o devido registro neste
Conselho; considerando que restando à CEEST a apreciação da ART emitida pelo profissional
sem que este tivesse a devida atribuição para realização da atividade a que se propôs.
DECIDIU aprovar o parecer do Conselheiro relator pela anulação das ARTs
922.212.201.303.138.32, 922.212.201.300.388.46 e 922.212.201.300.388.75 conforme
Resolução nº 1025/09 do Confea em seu art. 26 e que seja aberto processo SF e aplicado AI
ao engenheiro Guido Albertini Filho por exorbitância de atribuições conforme Lei nº 5194/66 em
seu art. 6º alínea b. Coordenou a reunião o Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes
Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros: Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos
Santos, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab. Gley Rosa, Eng. Civ. e Seg. Trab.
Hirilandes Alves, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini e o Eng. Metal. e Seg. Trab.
Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
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Decisão CEEST/SP nº
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Referência:

Relações de solicitação de interrupção de registro

Interessado(a):

DIVERSOS PROFISSIONAIS

EMENTA: Retira as relações de pauta e solicita às UGIs competentes
informações complementares, nos termos aprovados, e dá outras providências.

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São
Paulo, no dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de
relações de profissionais engenheiros de segurança do trabalho, com solicitação de
interrupção de registro; considerando que a Câmara Especializada de Segurança do
Trabalho – CEEST apreciou as seguintes relações: relação 038/2017 UGI São José
dos Campos, que contém o nome dos profissionais Carlos Alberto Marcondes de
Toledo e Lis Acciolli de Moraes Pisteco; relação 1548/2017 UGI Taubaté, que contém o
nome dos profissionais Claudinei da Silva Guardiano e Thaís Antunes Monteiro;
relação 1067/2017 UGI Taubaté, que contém o nome do profissional Luiz Antonio
Venancio; relação 04/2017 UGI Campinas, que contém o nome do profissional Renato
Thomé Forti; relação 050/2017 UGI Jundiaí, que contém o nome do profissional
Antonio Razera; relação 036/2017 UGI Jundiaí, que contém o nome do profissional
Idylio Thomazini Filho; relação 001/2017 UGI Oeste, que contém o nome da
profissional Claudia Bocchile Ribeiro; relação 002/2017 UGI Oeste, que contém o
nome da profissional Vanessa Cruz do V. Marques Frutuoso; relação 003/2017 UGI
Oeste, que contém o nome da profissional Maria do Carmo Sabbag; relação 353/2017
UGI Araraquara, que contém o nome do profissional Péricles Medina Júnior;
considerando que durante as discussões houve destaque por parte do Conselheiro
Gley Rosa; e considerando o interesse dos integrantes em conhecer os motivos das
solicitações de interrupção de registros, DECIDIU retirar as relações de pauta e solicitar
das UGI competentes, informações sobre os motivos alegados pelos profissionais
Continua...
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requerentes das respectivas interrupções de registro e encaminhar à CEEST os
documentos que comprovem que os profissionais não exercem atividades relativas às
áreas de fiscalização do CREA-SP. Coordenou a reunião o Conselheiro Eng. Civ. e
Seg. Trab. Hirilandes Alves. Votaram favoravelmente os Conselheiros: Eng. Ind. Mec. e
Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Oper.
Mec. Maq. Ferram. e Seg. Trab. Gley Rosa, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália
Brunini e o Eng. Metal. e Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos
contrários. Não houve Abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

DECISÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Reunião Ordinária nº

116

Decisão CEEST/SP nº

21/2018

Referência:

C-1204/17

Interessado(a):

CREA-SP

EMENTA: Retira de pauta o processo que trata de atividades a serem
fiscalizadas consoante DN-111, deixando seu julgamento para a reunião seguinte.

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, reunida em São
Paulo, no dia 30 de janeiro de 2018, apreciando o assunto em referência, que trata de
de atividades a serem fiscalizadas consoante DN-111 e considerando que as
discussões sobre o tema, DECIDIU retirar de pauta o processo trata de atividades a
serem fiscalizadas consoante DN-111, deixando seu julgamento para a reunião
seguinte. Coordenou a reunião o Conselheiro Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves.
Votaram favoravelmente os Conselheiros: Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos
Santos, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. e Seg.
Trab. Gley Rosa, Eng. Agr. e Seg. Trab. Maria Amália Brunini e o Eng. Metal. e Seg.
Trab. Maurício Cardoso Silva. Não houve votos contrários. Não houve Abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.

Eng. Civ. e Seg. Trab. Hirilandes Alves
Creasp nº 0600242905
Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho

