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DECISÃO PLENÁRIA (PL/MS) 

 

Sessão 
: √  Ordinária Nº: 350 

: O  Extraordinária Nº:  

Decisão Plenária : PL/MS Nº 159/2012 

Referência : 
Proposta de conselheiro por escrito 

Interessado : 
Cons. Débora Cristina Pereira Prado / Comissão de Ética do Exercício Profissional 

 

EMENTA: Aprova disponibilização no sistema de ART uma janela 

do tipo “pop up” com informações para que o 

profissional entre em contato com o CREA-MS. 

 

 

DECISÃO 
 

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, 

CREA-MS, após apreciação da proposta apresentada pela Cons. Débotra Cristina Pereira Prado, pela Comissão 

de Ética do Exercício Profissional, com o seguinte teor: “Tendo em vista a dificuldade de obter sucesso em 

contactar os profissionais envolvidos nos processos de ética, muitas vezes em razão da ausência do 

profissional no endereço de contato disponível, haja vista que a AR deve ser entregue em “mãos próprias” 

devido ao caráter sigiloso do conteúdo (processo ético), não desconsiderando os ritos e protocolos legais, a 

Comissão de Ética solicita viabilização, por parte de setor de informática, da colocação de uma janela “pop-

up” inserida no sistema de ART, na qual constará o texto “Prezado profissional, gentileza entrar em contato 

com o CREA-MS através do telefone 3368-1038, ou e-mail (à definir), para tratar de assunto referente a 

processo ético”, a qual deverá bloquear o uso da página, sendo o mesmo liberado apenas após o profissional 

ter ativado caixa de seleção com a inscrição “Estou ciente que consta no CREA-MS processo ético em meu 

nome”. Ressalta-se que em momento algum serão desprezados ou ignorados os protocolos legais, tendo esta 

medida aqui proposta, o objetivo de oferecer um “plus” para agilizar e aumentar a possibilidade de contato 

com o profissional. Salienta-se também que como o CREA-MS possuí um setor de informática, entendemos 

que esta medida não acarretará custos extras ao Conselho. Aproveita-se o momento para salientar que seja 

criado o e-mail comissaoetica@creams.org.br para que o mesmo seja opção de contato a ser colocado na 

janela “pop-up” e que a gestão deste fique sob responsabilidade do assessor da referida Comissão”, 

DECIDIU, por unanimidade, acatar o Parecer n. 033/2012-ASJUR da Assessoria Jurídica deste Conselho, no 

sentido de que a primeira parte da proposta, onde quando do acesso ao sistema haveria uma janela “pop up” 

com informações para que o profissional entre em contato com o CREA-MS, para tratar de assunto referente a 

determinado processo, será perfeitamente viável, desde que não seja inserida informação que esteja protegida 

pelo caráter sigiloso que acoberta os processo ético-profissionais. No tocante ao bloqueio da utilização do 

serviços de ART sem antes haver a marcação de caixa de texto, afirmando estar ciente da notificação, não é 

possivel, pois estaria ferindo o direito constitucional de livre exercício da profissão, previsto no art. 5º, XIII da 

Constituição Federal. Aprova ainda, que a medida proposta não poderá ser utilizada como substituto dos meios 

de notificação exigidos pelas normas acima citadas, nem tampouco poderá impedir o livre exercício de sua 

profissão, com o bloqueio de acesso ao registro de ARTs, mas poderá ser utilizado como meio auxiliar que 

incentive o profissional a buscar junto ao CREA-MS as informações sobre o processo ético que tramita em seu 

desfavor. Presidiu a sessão o Senhor Presidente Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO. Votaram 

favoravelmente os Senhores (as) Conselheiros (as) ANTONIO PAULO NUNES DE ABREU, AHMAD 

HASSAN GEBARA, ARTHUR CHINZARIAN, BRUNO ANDRADE TOMASINI, DIMAS BEZERRA DA 

SILVA, DÉBORA CRISTINA PEREIRA PRADO, EVERTON LUÍS REVAY, FABIANNE ROMERO 

PEREIRA, FRANCISCO DE ASSIS ROLIM PEREIRA, GERALDO CARDOSO DE ALMEIDA JUNIOR, 

JENNER LUIS PUÍA FERREIRA, JULIANA DE MENDONÇA CASADEI, JOSÉ ANTONIO CANUTO 
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DOS SANTOS, LUIZ ANGELO PIOVESAN BELLÉ, LUIZ ANTONIO NOGUEIRA, LAÉRCIO ALVES 

DE CARVALHO, LUCAS ASSUMPÇÃO OSHIRO, LÚCIO AUGUSTO CASTRO, MARISE OLIVEIRA 

FERREIRA, MARIO BASSO DIAS FILHO, MANUEL ELIAS, MARISE OLIVEIRA FERREIRA, MÁRIO 

BASSO DIAS FILHO, MARCIO LUIZ CICHELERO, PAULO SÉRGIO FRANCO DO AMARAL, RUI 

JACKSON ZANETTI, SINVAL VICENZI, THIAGO PEREIRA VIEIRA, TÂNIA MOFREITA BRUNO 

SZOCHALEIWCZ RIBEIRO DANTAS, VÂNIA ABREU DE MELLO, VALTER ALMEIDA DA SILVA e 

ZENIL DE SOUZA.*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Campo Grande, 11 de abril de 2012 

 

 

 

 

 

 
ENGENHEIRO JARY DE CARVALHO E CASTRO 

PRESIDENTE 
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