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O presente Código de Conduta Ética do Crea-RJ visa a nortear 
as normas de conduta que deverão ser observadas e seguidas por 
todos que se relacionam com o Conselho. 

O Código de Conduta Ética visa também, ser uma das 
vertentes de governança do Crea-RJ, disciplinando a tomada de 
decisões e ações, pautando-se pelo respeito e compromisso com o 
bem, a honestidade, a dignidade, a lealdade, o decoro, o zelo, a 
responsabilidade, a justiça, a isenção, a solidariedade e a eqüidade, 
re outros valores reconhecidos.

Os elevados padrões de conduta e comportamento ético não 
devem se limitar à conformidade com leis e regulamentos, pois nem 
sempre um ato perfeitamente legal é legítimo do ponto de vista ético. 
A resposta ao anseio por uma administração pública orientada por 
valores éticos não se esgota na aprovação de leis mais rigorosas, até 
porque leis e decretos em vigor já dispõem abundantemente sobre a 
conduta do servidor público.

A consolidação da ética no Crea-RJ deverá ser o reflexo 
da conduta de seus agentes públicos. Portanto, é fundamental que 
tal instrumento seja seguido e que cada um norteie suas ações no 
sentido das orientações básicas prescritas, refletindo nas atitudes e 
comportamentos, para que a sociedade e os diferentes públicos com 
os quais interage, possam aferir e assimilar a integridade e a lisura 
com que desempenha suas atividades.

1.

2.

Apresentação

Abrangência
O Código de Conduta Ética do Crea-RJ visa a instituir os 

princípios e normas de conduta ética a todo Agente Público que 
nele atua, ou seja, à alta administração (presidente e diretores) 
conselheiros, inspetores, funcionários efetivos, funcionários em 
comissão, estagiários e fornecedores, sem prejuízo dos demais deveres 
e proibições regulamentadas.
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3. Objetivos do Código de Conduta 
Ética do Crea-RJ

3.1. instituir e disseminar os princípios éticos que regem 
a conduta dos conselheiros, presidente, diretores, inspetores, 
funcionários efetivos, funcionários de cargo em comissão, estagiários 
e fornecedores, divulgando para todos os interessados, inclusive a 
sociedade, a integridade e a lisura das ações adotadas no Crea-RJ 
em função do seu papel institucional;

3.2. contribuir para o fortalecimento da imagem institucional 
do Crea-RJ, transformando a Visão, a Missão e os Valores em atitudes, 
comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais, 
orientados segundo elevado padrão de conduta ético-profissional, 
para realizar melhor e em toda amplitude a sua condição de órgão 
de fiscalização, assegurando a efetiva e regular gestão dos recursos 
públicos em benefício da sociedade;

3.3. nivelar o entendimento sobre os princípios de conduta 
ética adotados no Crea-RJ, bem como compatibilizar os valores 
individuais de cada envolvido, com os valores do Conselho, visando 
à criação de um ambiente adequado ao convívio social;

3.4. assegurar aos envolvidos a preservação de sua imagem 
e de sua reputação, quando sua conduta estiver de acordo com as 
normas éticas estabelecidas neste Código;

3.5. estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e 
restrições às atividades profissionais posteriores ao exercício do cargo; e

3.6. instituir o Comitê de Conduta Ética, com o objetivo 
fazer a gestão do Código, visando a esclarecer dúvidas acerca 
da conformidade da conduta.
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4. Princípios e Valores de Conduta Ética
4.1. Princípios da Conduta Ética
A conduta dos envolvidos será orientada pelo Código de 

Conduta Ética do Crea-RJ, sem prejuízo de outras normas vigentes. 
Entende-se por agente público todo aquele que, por força da lei, 
contrato ou qualquer outro ato jurídico, preste serviços ao Crea-RJ 
de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda 
que não remunerado, inclusive os afastados quer seja em licença ou 
férias, ou em outro período de afastamento.    

4.2. Valores Fundamentais da Conduta Ética
4.2.1. a conduta dos agentes públicos do Crea-RJ será orientada 

pelo regramento ético, observados os seguintes princípios e valores:

• legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
• honestidade, dignidade, respeito, discrição, transparência,
urbanidade, decoro e boa-fé;
• zelo permanente pela imagem e integridade institucional do bem
público;
• interesse público, preservação e defesa do patrimônio público;
• qualidade e eqüidade dos serviços públicos;
integridade;
• independência, objetividade e imparcialidade;
• neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica;
• o sigilo profissional;
• a competência; e
• o desenvolvimento profissional.

6Código de Conduta Ética do Crea-RJ
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 4.2.2. os atos, comportamentos e atitudes dos agentes 
públicos incluirão sempre uma avaliação de natureza ética, de modo 
a harmonizar as práticas pessoais com os valores institucionais.

IMPORTANTE

Agentes Públicos são pessoas físicas que exercem ou atuam 
em nome do Poder Público, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, para atender a interesse do Poder Público por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura 
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública, de acordo 
com o art. 2º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, estando inclusos 
os servidores ativos ocupantes de cargos efetivos, incluindo cargos em 
comissão sem vínculo, empregados públicos e contratados por tempo 
determinado nos termos da Lei nº 8.745, de 1993.(Portaria nº 3.700, 
de 4 de abril de 2018, que uniformiza definições referentes à gestão 
de pessoas para fins de divulgação de dados gerenciais por parte dos 
órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC).      

IMPORTANTE
Antes de decidir se uma conduta ou atividade é apropriada:

1. verifique se é contrária à legislação; 
2. verifique se é contrária a este Código de Conduta Ética, à Política, 
Diretriz ou Prática do Crea-RJ; e
3. verifique se é inconsistente com a imagem institucional do Crea-RJ.

Se a resposta a qualquer das perguntas acima for positiva, o 
comportamento ou atividade em questão é inadequado.

Adicionalmente, pergunte a si mesmo se você teria orgulho de contar 
a seus amigos e sua família sobre sua atitude ou de vê-la publicada 
em jornais. Respostas negativas indicam problemas.

7Código de Conduta Ética do Crea-RJ
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 4.3. Direitos
 4.3.1. no exercício do cargo ou da função, é direito de todos 
agentes públicos, exercerem suas atividades em ambiente adequado, 
que preserve sua integridade física, moral, mental e psicológica e o 
equilíbrio entre a vida profissional e familiar;

 4.3.2. ser tratado com equidade e imparcialidade no 
desempenho de seus cargos e funções;

 4.3.3. o sistema de avaliação de desempenho, para os 
agentes públicos, exceto a alta administração (conselheiros, preside, 
diretores e inspetores), deverá promover o devido reconhecimento 
profissional, remuneração compatível, promoção, bem como ter 
acesso às informações a eles inerentes;

 4.3.4. poder participar das atividades de capacitação, 
treinamento necessários ao seu desenvolvimento profissional;

 4.3.5. estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, 
podendo expor idéias, pensamentos e opiniões, para as melhorias 
operacionais que visem ao bem comum de todos no ambiente de 
trabalho, bem como participar da pesquisa de clima; e

 4.3.6. ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal, 
nos casos previstos em lei que somente a ele digam respeito, inclusive 
médicas, ficando restritas somente ao próprio funcionário e ao pessoal 
responsável pela guarda, manutenção e tratamento dessas informações.

 4.4. Deveres
 4.4.1. cumprir de forma idônea as atribuições de seu 
cargo ou função executando-as a contento, em atenção a sua 
fundamentação (legislações, regimento interno, atos administrativos e 
os procedimentos operacionais padrão, ente outros normativos), bem 
como contribuir para a realização das ações estratégicas planejadas;
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 4.4.2. resguardar em sua conduta pessoal, a integridade, 
a honra e a dignidade, agindo em harmonia com os compromissos 
éticos e os valores institucionais assumidos no presente Código de 
Conduta Ética; 

 4.4.3. proceder com honestidade, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de mais de uma opção legal, a que melhor se 
coadunar com a ética e com o interesse público;

 4.4.4. reportar imediatamente ao superior imediato 
competente todo e qualquer ato ou fato que seja contrário ao interesse 
público, prejudicial ao Crea-RJ ou a sua missão institucional, de que 
tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função;

 4.4.5. tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, 
subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em função 
do trabalho, com urbanidade, cortesia, respeito, educação e 
consideração, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais;

 4.4.6. evitar assumir posição de intransigência perante os 
superiores ou colegas de trabalho, respeitando os posicionamentos e 
as posições divergentes;

 4.4.7. empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, 
mantendo-se atualizado quanto a novos métodos, técnicas e normas 
de trabalho aplicáveis à sua área de atuação;
 
 4.4.8. disseminar no ambiente de trabalho informações e 
conhecimentos obtidos em razão de treinamentos ou de exercício 
profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos 
realizados pelos demais agentes públicos;
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 4.4.9. resistir a pressões de superiores hierárquicos, de 
contratantes, interessados e outros que visem a obter quaisquer 
benesses ou vantagens indevidas em decorrências de ações ou 
omissões imorais, ilegais ou antiética, e denunciá-las;

 4.4.10. não permitir que comportamento tendencioso, 
conflito de interesse ou influência indevida de outros afetem o 
julgamento profissional ou de negócio;

 4.4.11. manter neutralidade no exercício da sua função, 
conservando a sua independência em relação às influências político-
partidária, religiosa ou ideológica, de modo a evitar que estas venham 
a afetar ou parecer afetar, a sua capacidade de desempenhar com 
imparcialidade suas responsabilidades profissionais;

 4.4.12. manter neutralidade no exercício profissional, tanto 
a real como a percebida, conservando sua independência em relação 
às influências político-partidária, religiosa ou ideológica, de modo a 
evitar que estas venham a afetar ou parecer afetar, a sua capacidade de 
desempenhar com imparcialidade suas responsabilidades profissionais;

 4.4.13. manter sob sigilo dados e informações de natureza 
confidencial obtidas no exercício de suas atividades ou, ainda, de 
natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles digam 
respeito, às quais, porventura, tenha acesso em decorrência do 
exercício profissional, informando ao superior imediato ou à 
autoridade responsável quando tomar conhecimento de que assuntos 
sigilosos estejam ou venham a ser revelados;

 4.4.14. facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços 
por quem de direito, prestando toda colaboração ao seu alcance; e

 4.4.15. informar ao superior imediato, quando notificado ou 
intimado para prestar depoimento em juízo sobre atos ou fatos de que 
tenha tomado conhecimento em razão do exercício das atribuições do 
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cargo que ocupa, com vistas ao exame do assunto.

 4.5. Vedações
 4.5.1. Praticar qualquer ato que atente contra a honra e a 
dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos 
neste código e os valores institucionais, sendo-lhe vedado, ainda:
 a. valer-se do bom relacionamento interpessoal com os 
colegas para escusar-se do cumprimento de suas obrigações, deveres
e atribuições;
 b. praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou 
indiretamente, ato contrário à ética e ao interesse público;
 c. discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e
demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho, em
razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, 
nacionalidade, cor, idade, religião, tendência política, posição social
ou quaisquer outras formas de discriminação; e
 d. adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do 
trabalho ou que crie ambiente hostil, ofensivo ou com intimidação, 
tais como ações tendenciosas geradas por simpatias, antipatias ou 
interesses de ordem pessoal, sobretudo e especialmente o assédio 
sexual de qualquer natureza ou o assédio moral, no sentido de 
desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que 
ofendam a autoestima, a segurança, o profissionalismo ou a imagem,
tais ocorrências não serão toleradas em hipótese alguma.
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 4.5.2. exercer função profissional sob influência de álcool, 
bem como o uso de álcool nas dependências do Crea-RJ. Dessa 
forma, o uso de álcool em comemorações deve ser realizado fora do 
ambiente de trabalho;

 4.5.3. usar ou portar drogas ilícitas e a permanência no 
ambiente de trabalho em estado alterado pelo uso dessas substâncias, 
o que pode afetar a segurança e o desempenho tanto do empregado 
quanto de seus colegas de trabalho;

 4.5.4. portar armas de nenhuma espécie são permitidas nas 
dependências do Crea-RJ, salvo para profissionais expressamente 
autorizados para tal; 

 4.5.5. comercializar e permutar mercadorias de interesse 
particular nas dependências do Crea-RJ, bem como a troca, o 
armazenamento ou a utilização de conteúdo obsceno, pornográfico, 
violento, discriminatório, racista ou difamatório que desrespeite 
qualquer indivíduo ou entidade;

IMPORTANTE

1. assédio refere-se à conduta verbal ou física de humilhação, coação 
ou ameaça a todos os envolvidos, no Crea-RJ; 

2. refere-se também à criação de um ambiente de trabalho hostil que 
interfira no desempenho individual ou afete as condições de trabalho 
dos demais envolvidos, no Crea-RJ; e

3. não será tolerada qualquer forma de assédio, tais como sexual, 
moral ou de qualquer outra natureza, nem situações que configurem 
desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento entre os 
envolvidos, no Crea-RJ,  independentemente de seu nível hierárquico.

12Código de Conduta Ética do Crea-RJ
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 4.5.6. atribuir a outrem erro próprio;

 4.5.7. apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos 
de outrem;

 4.5.8. usar do cargo, da função ou de informação privilegiada 
em situações que configurem abuso de poder, práticas autoritárias ou 
que visem a quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas para 
si, para outros indivíduos, grupos de interesses ou entidades públicas 
ou privadas;

 4.5.9. fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer 
outros trabalhos ou documentos ainda não publicados, pertencentes 
ao Crea-RJ, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos;

 4.5.10. divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer 
meio, de informações sigilosas obtidas por qualquer forma em razão 
do cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e informações 
constantes em processos cujo objeto ainda não tenha sido apreciado, 
sem prévia autorização da autoridade competente, sem prévia 
autorização da autoridade competente;

 4.5.11. publicar, sem prévia e expressa autorização, estudos, 
pareceres e pesquisas realizados no desempenho de suas atividades 
no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido apreciado pela 
autoridade competente;

 4.5.12. alterar ou deturpar, por qualquer forma, valendo-
se da boa fé de pessoas, o exato teor de documentos, informações, 
citação de obra, lei, decisão judicial ou do próprio Crea-RJ;

 4.5.13. cooperar com qualquer organização que atente 
contra a dignidade da pessoa humana; 
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5.
4.5.14. utilizar sistemas e canais de comunicação do Crea-

RJ para a propagação e divulgação de trotes, boatos, pornografia, 
propaganda comercial, religiosa ou político-partidária;

4.5.15. exercer, de forma direta ou mediante a prestação de 
auxílio, advocacia junto ao Crea-RJ de interesse de estranhos;

4.5.16. solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para 
outrem, mesmo em ocasiões de festividade, qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens 
de qualquer natureza, de pessoa física ou jurídica interessada na 
atividade do agente público;

4.5.17. atuar como advogado ou procurador de outro servidor 
deste Crea-RJ, ainda que sem remuneração, em processo administrativo 
de qualquer espécie, exceto quando designado pela Presidência;

4.5.18. exercer a advocacia em processos judiciais contra a 
União; e

4.5.19. após deixar o cargo, o agente público do Crea-RJ 
não poderá:

a. atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica,
inclusive sindicato ou associação de classe, em processo no qual tenha 
atuado como servidor ativo;

b. divulgar ou fazer uso de informação privilegiada ou
estratégica, ainda não tornada pública pelo Crea-RJ, de que tenha 
tomado conhecimento em razão do cargo ou função;

c. intervir, direta ou indiretamente, ou representar em favor
do interesse de terceiros junto ao Crea-RJ, no período de um ano a 
contar do afastamento do cargo ou função; e

d. prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a
pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento 
relevante em razão do exercício do cargo ou função, no período de 
um ano a contar do afastamento.
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5. Convívio no Ambiente de Trabalho
 O convívio no ambiente de trabalho deve estar alicerçado 
na cordialidade, no respeito mútuo, na equidade, no bem-estar, na 
segurança de todos, na colaboração e no espírito de equipe, na busca 
de um objetivo comum, independentemente da posição hierárquica 
ou cargo, compreendendo:
 
 5.1. contribuir com um ambiente de trabalho livre de ofensas, 
difamação, exploração, discriminação, repressão, intimidação, 
assédio e violência verbal ou não verbal;

 5.2. zelar pelo próprio desenvolvimento profissional, com o 
aproveitamento das oportunidades de aprendizado proporcionadas 
pela instituição;

 5.3. compartilhar com os demais colegas os conhecimentos 
e as informações necessárias ao exercício das atividades próprias da 
instituição, respeitadas as normas relativas ao sigilo;

 5.4. prestar as informações ao setor competente sobre 
as situações de risco de que tome conhecimento nos ambientes e 
nos processos de trabalho, sendo-lhe permitido a apresentação de 
sugestões para melhorias;

 5.5. atender às normas de segurança e colaborar para a 
prevenção de acidentes; 

 5.6. dispensar a ex-presidentes, ex-conselheiros, ex-inspetores, 
ex-servidores, servidores aposentados ou licenciados o mesmo 
tratamento conferido ao público em geral;

 5.7. não permitir que interesses de ordem pessoal, simpatias 
ou antipatias interfiram no trato com colegas, público em geral e no 
andamento dos trabalhos;

15Código de Conduta Ética do Crea-RJ



16

 5.8. não prejudicar deliberadamente, no ambiente de 
trabalho ou fora dele, por qualquer meio, a imagem da instituição ou 
a reputação de seus agentes públicos;

 5.9. abster-se de emitir opinião ou adotar práticas que 
demonstrem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, credo e 
quaisquer outras formas de discriminação que possam perturbar o 
ambiente de trabalho ou causar constrangimento aos demais servidores, 
inclusive aquelas relacionadas a valores religiosos, culturais ou políticos;

 5.10. ser assíduo e pontual no serviço, observando, quando 
sujeito, os devidos registros de entrada e saída no sistema eletrônico 
de frequência; e

 5.11. zelar pela correta utilização de recursos materiais, 
equipamentos, serviços contratados e veículos oficiais de prestadores 
de serviço colocados à sua disposição no interesse do serviço público, 
em consonância com os atos normativos vigentes. 

16Código de Conduta Ética do Crea-RJ
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6. Execução das Atividades
 6.1. no exercício de suas atribuições, o agente público deve 
apresentar-se de forma condizente, tanto no aspecto pessoal, inclusive 
vestimentas, como na conduta moderada, de maneira que os seus atos, 
expressões, forma de comunicação e comportamento demonstrem 
respeito à cultura local, equilíbrio, sobriedade e discrição;

 6.2. no caso de obrigatoriedade de uso de uniforme 
ou equipamentos de proteção individual (EPI), deve observar o 
cumprimento das normas estabelecidas;

 6.3. nos processos de contratação de bens e serviços, o agente 
público deve atuar com isonomia, cumprindo a legislação correlata e 
as normas sem favorecer ou prejudicar qualquer concorrente;

 6.4. ainda que haja interesse do Crea-RJ em conhecer e 
inspecionar as instalações, processos de fabricação ou produtos, o 
agente público não deve aceitar qualquer tipo de cortesia, transporte 
ou hospedagem de empresa que possa participar de processo 
licitatório ou de outra forma de aquisição de bens e serviços, exceto 
quando legalmente previsto;

 6.5. nos procedimentos de fiscalização de contrato, o agente 
público deve agir de forma objetiva e técnica, com urbanidade e 
clareza, mantendo conduta moderada e independência profissional, 
aplicando a legislação em vigor, em todo seu conjunto, sem se deixar 
intimidar por interferências ou pressões de qualquer ordem; 

 6.6. nos procedimentos correcionais, o agente público deve 
agir de forma objetiva e imparcial, com discrição e cordialidade, 
buscando a veracidade dos fatos, assegurando o direito ao 
contraditório e à ampla defesa aos envolvidos e resguardando o sigilo 
das informações.
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 6.7.  na análise de processos administrativos de qualquer 
natureza, o agente público deve ser imparcial, diligente, buscando a 
veracidade dos fatos, controlando rigorosamente o cumprimento de 
prazos, em conformidade com a Carta de Serviços e os contratos;

 6.8. os registro contábeis devem refletir todas as operações 
efetivamente realizadas, de forma fundamentada, bem como as análises 
contábeis devem ser  devem ser realizadas mensalmente, após o 
fechamento, em conformidade com a legislação;

 6.9. o acompanhamento das auditorias internas, independente 
e a do Sistema Confea/Creas, bem como dos órgãos controladores 
externos ao Crea-RJ (TCU, AGU e CGU), quando for o caso, deve ser 
realizado com cordialidade, presteza e transparência, garantindo o acesso 
a todos os registros, documentos e demais informações necessárias à 
condução dos serviços, evitando situações de conflito de interesses; 

 6.10. na elaboração de atos normativos, o agente público 
deve buscar a clareza e objetividade da linguagem adotada e a 
harmonização e simplificação das normas e procedimentos, de modo 
a facilitar seu entendimento e efetivo cumprimento; 

 6.11. quando da concessão de audiências a particulares, o 
agente público deve, preferencialmente, fazer-se acompanhar de, ao 
menos, um servidor;

 6.11.1. entende-se por particular todo aquele que, mesmo 
ocupante de cargo, função ou emprego público, solicite audiência 
para tratar de assunto de interesse privado, relativo às competências 
do Crea-RJ;

 6.11.2. as solicitações de audiências devem ser formalizadas 
por escrito, inclusive por meio eletrônico, com a identificação do 
requerente e dos prováveis participantes e a indicação do objetivo, 
da pauta e de sugestão de data; 
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 6.11.3. o agente público deve zelar para que seja mantido, 
na unidade administrativa, registro específico das audiências, com a 
relação das pessoas presentes e dos assuntos tratados;

 6.114. as audiências devem ocorrer no local de trabalho do 
agente público, no horário de expediente; 

 6.11.5. para efeito deste artigo, não se caracteriza como 
audiência a particular: 
 a. o atendimento aberto ao público que demande, por meio 
dos canais estabelecidos, serviços do Crea-RJ; e
 b. o atendimento a servidor que busca informações relativas a 
sua vida funcional. 

 6.11.6. é dever do agente público informar à chefia, 
preferencialmente por escrito, o teor das reuniões, eventos e encontros 
externos dos quais participe na qualidade de representante do Crea-RJ; e

 6.11.7. é dever do agente público abster-se de atuar em 
processos administrativos, participar de comissão de licitação, 
comissão ou banca de concurso ou da tomada de decisão quando 
haja interesse próprio ou de seu cônjuge ou companheiro, parente 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 
amigo íntimo, inimigo notório, credor ou devedor.
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7. Relacionamento
 7.1. Relacionamento com o Público
 Durante o atendente, o agente público, o atendente do Crea-
RJ, deverá adotar, entre outras, as seguintes condutas:

 7.1.1. atender o público com presteza, qualidade, urbanidade 
e respeito, fornecendo informações claras e confiáveis, devendo atuar 
de modo a harmonizar as relações entre o cidadão e o Crea-RJ;.

 7.1.2. oferecer serviço de qualidade, num padrão de 
atendimento transparente, eficiente, eficaz, cortês e respeitoso, 
visando à plena satisfação dos clientes;

 7.1.3.  evitar interrupções por razões alheias ao atendimento;

 7.1.4. abster-se de manifestar opinião pessoal ou juízo de valor 
ou emitir parecer sobre assuntos diversos aos serviços demandados;

 7.1.5. agir com profissionalismo em situações de conflito, 
procurando manter o controle emocional; 

 7.1.6. orientar e encaminhar corretamente o cidadão quando 
o atendimento necessitar ser realizado em outra unidade ou órgão; e

 7.1.7. reparar possíveis perdas ou prejuízos decorrentes de 
danos causados sob sua responsabilidade aos seus clientes, com a 
máxima agilidade, em prazos exequíveis.
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 7.2. Relacionamento com o Fiscalizado
 7.2.1. durante os trabalhos de fiscalização o agente público, 
Fiscal do Crea-RJ,  deverá adotar as seguintes condutas: 
 a. identificar-se, sempre, como agente de fiscalização do 
Crea-RJ, exibindo sua carteira funcional;
 b. agir com objetividade, firmeza e imparcialidade necessárias 
ao cumprimento do seu dever; 
 c. exercer com zelo e dedicação as atribuições que lhe forem 
conferidas;
 d. tratar as pessoas com urbanidade; 
 e. apresentar-se de maneira condigna com a função que exerce; e
 f. rejeitar vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições;
  
Nota: Se, durante a fiscalização, o proprietário ou responsável pela 
obra ou serviço perder a calma, não quiser apresentar documentos ou 
tornar-se violento, o agente fiscal deverá manter postura comedida e 
equilibrada. A regra geral é usar o bom senso. Se oportuno, suspender 
os trabalhos e voltar em outro momento.

 

IMPORTANTE

1. Nas relações estabelecidas com públicos diversos, o agente público 
deve apresentar conduta equilibrada e isenta, não participando de 
transações ou atividades que possam comprometer a sua dignidade 
profissional ou desabonar a sua imagem pública, bem como a da 
instituição.

2. O exercício da função pública deve ser profissional e, portanto, se 
integra à vida particular de cada agente público.
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7.3. Relacionamento com a Mídia
7.3.1. os contatos com a imprensa serão promovidos, 

exclusivamente, pelos porta-vozes designados, por meio de Portaria 
da Presidência, tomando como base o exposto no Regimento Interno 
do Crea-RJ, de 09 de dezembro de 2004 em seu art. 88, item 
XXX: “sendo vedado representar o  Crea-RJ, em juízo ou fora dele, 
diretamente ou por meio de mandatário com poderes específicos”;   

7.3.2. o contato com profissionais de imprensa deve se dar por 
meio e com intermediação da Assessoria de Marketing e 
Comunicação - AMAC, e/ou da empresa prestadora de serviços de 
assessoria de imprensa, quando houver, responsáveis por orientar 
e preparar, quando for o caso, o porta-voz designado. Caso 
gestores e/ou conselheiros sejam procurados diretamente por 
representantes da mídia, estes deverão fazer contato com a 
AMAC (amac@crea-rj.org.br), que receberá a demanda e 
conduzirá seu atendimento de acordo com as diretrizes e as boas 
práticas da comunicação de interesse público;

7.3.3. o relacionamento com a mídia se dará em observância 
com a política e normas determinadas oficialmente pelo Crea-RJ;

7.3.4. o contato com profissionais da imprensa não deve ser 
tratado, em hipótese alguma, como um relacionamento comercial e, 
portanto, não envolve favores ou pagamento de nenhuma espécie; e 

 7.3.5. nas comunicações oficiais deve-se ter cuidado com 
a expressão de opiniões pessoais, inclusive as disponibilizadas 
em mídia eletrônica ou na internet. O agente público deve 
expressar-se de maneira clara e assertiva, utilizando linguagem 
apropriada ao contexto, de modo a facilitar a compreensão e 
respeitar o direito do cidadão à informação. A emissão de 
comunicados oficiais deve ser autorizada pelo Gabinete da 
Presidência.
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7.4. Relacionamento com o Governo
7.4.1. o fornecimento de informações a todas as esferas do 

governo, inclusive órgãos públicos municipais, estaduais e federais, 
deve ser efetuado sempre por escrito, através de ofício, mediante 
demanda protocolada e com a devida orientação da 
Procuradoria Jurídica - PJUD, quando for o caso;  e

7.4.2. sempre que uma demanda for apresentada por um 
representante do governo, deve ser adotada uma postura colaborativa, 
ajudando-o a obter os documentos e informações solicitadas.

Nota: Representante do governo é todo aquele que exerce uma 
função pública, de forma temporária ou permanente, com ou sem 
remuneração, independentemente do cargo ou do vínculo estabelecido.

7.5. Relacionamento com os Fornecedores
7.5.1. se dará com profissionalismo, impessoalidade e 

transparência, com atenção para os aspectos legais e contratuais 
envolvidos, resguardando-se de eventuais práticas desleais ou ilegais 
de terceiros;

7.5.2. é de suma importância que os nossos fornecedores e 
prestadores de serviços  conheçam a nossa Missão, Visão, e Valores e atue 
de maneira compatível com os princípios deste Código de Conduta Ética;

7.5.3.  conduta inadequada por parte de nossos fornecedores e 
prestadores de serviços  poderá ter um impacto negativo na nossa imagem 
e na reputação, podendo nos expor à responsabilidade civil ou criminal ou 
outras penalidades. Por essa razão, nosso código deve servir de referência 
para os nossos parceiros na condução de seus negócios com o Crea-RJ;

7.5.4. disponibilizar para os funcionários de empresas 
prestadoras de serviços e para os estagiários, quando em atividade 
em nossas instalações, as mesmas condições saudáveis e seguras no 
trabalho oferecidas aos servidores; 
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 7.5.5. solicitar de nossos fornecedores e prestadores de 
serviços  que seus funcionários respeitem os princípios éticos e os 
compromissos de conduta definidos neste Código de Conduta Ética, 

 7.5.6. selecionar e contratar fornecedores e prestadores 
de serviços  baseando-se em critérios estritamente legais e técnicos 
de qualidade, custo e pontualidade, e exigir um perfil ético em 
suas práticas de gestão e de responsabilidade social e ambiental, 
recusando práticas de concorrência desleal, trabalho infantil, trabalho 
forçado ou compulsório, e outras práticas contrárias aos princípios 
deste Código, inclusive na cadeia produtiva de tais fornecedores; 
 
 7.5.7. exigir dos estagiários que respeitem os princípios éticos 
e os compromissos de conduta definidos neste Código, enquanto 
perdurarem seus contratos com o Crea-RJ; e

 7.5.8. evitar quaisquer ações ou relações conflitantes, ou 
potencialmente conflitantes, com suas responsabilidades profissionais, 
no sentido de obter vantagens pessoais junto aos fornecedores e 
prestadores de serviços  do Crea-RJ, sobre assuntos relacionados às 
atividades patrimoniais, econômicas ou profissionais que, real ou 
potencialmente, possam suscitar conflito de interesses.
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8.

9.

Imagem e Reputação

Segurança

 8.1. a construção e o fortalecimento da imagem e da 
reputação do Crea-RJ também se dão por meio do Código de 
Conduta Ética e do comportamento junto aos públicos com os quais 
nos relacionamos. Para tanto, nosso agir, dentro e fora do Crea-RJ, 
deve estar sempre em consonância com os princípios institucionais do 
Conselho, em relação ao uso das mídias sociais, a participação nas 
redes deve sempre respeitar as crenças e os valores do Crea-RJ.

 9.1. Patrimonial
 9.1.1. o agente público deve zelar pela integridade de bens, 
instalações, pessoas e informações, devendo evitar a presença de 
pessoas não autorizadas em áreas restritas, comunicando, quando for o 
caso, a Gerência de Infraestrutura - GEIE a ocorrência para tomada de 
providências; e

 9.1.2. os arquivos eletrônicos e os documentos físicos devem 
ser armazenados em local seguro e próprio. O compartilhamento dos 
mesmos deve ocorrer apenas entre aqueles que legitimamente devam 
ter acesso a eles.

 9.2. Da informação
 9.2.1. o agente público deve zelar para que a emissão 
de opinião pessoal nas redes sociais e em mídias alternativas não 
resultem em prejuízos à imagem institucional do Crea-RJ, bem como 
a de seus agentes públicos;
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 9.2.2. é responsabilidade de cada agente público assegurar 
o bom uso dos bens, não sendo permitido:
 a. usar o acesso corporativo à internet, o e-mail corporativo 
ou os computadores e outros equipamentos do Crea-RJ para negócios 
externos ou atividades ilegais, antiéticas ou inadequadas ao ambiente 
de trabalho, tais como: jogos de azar, pornografia, a prática de crimes 
etc., ficando ressalvados os casos autorizados de acesso necessário, 
em virtude das atribuições profissionais exercidas pelo agente público 
do Crea-RJ; e
 b. usar o acesso corporativo à Internet, o e-mail corporativo 
ou os computadores e outros equipamentos do Crea-RJ em desacordo 
com as respectivas políticas de segurança da informação e uso de 
redes sociais adotadas pelo Crea-RJ;
 c. liberar relatórios internos ou informações do Crea-RJ em 
benefício próprio ou para favorecer terceiros.

 9.2.3. a segurança das informações deve ser tratada com 
zelo. O uso inadequado dos sistemas de Tecnologia da Informação - 
TI é vedado e pode nos expor a uma série de riscos, incluindo ataques 
de vírus e violações da segurança da informação;

 9.2.4. é proibida a utilização de softwares (programas de 
interface nos aparelhos eletrônicos) ou hardwares (equipamentos 
físicos eletrônicos) “piratas”; e

 9.2.5. cumprir o exposto na PORTARIA AD/PRES/RJ Nº 
00063/2017, 10 de maio de 2017, que aprova o normativo de Política 
de Segurança da Informação e Comunicação - PoSIC 2017/2018
do Crea-RJ.
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 10.1. os bens, os equipamentos e as instalações se destinam 
exclusivamente ao uso do Crea-RJ, em suas operações e não podem 
ser utilizados para fins particulares, salvo em termos de compromisso, 
termos de seções de uso ou atos administrativos que disponham de 
forma diversa;  

 10.2. o uso de equipamentos, tais como tablets, notebooks e 
celulares corporativos, colocados à disposição de seus usuários, deve 
ser feito de modo responsável e consciente, prioritariamente para fins 
profissionais e jamais em conflito com o Código de Conduta Ética; 
 a. usar bens do Crea-RJ em benefício próprio; e
 b. usar suas ferramentas de trabalho, e-mail corporativo, 
marcas ou outros símbolos para obter vantagem pessoal, seja 
patrimonial ou de outra natureza.

 10.3. as senhas de computadores são pessoais e sigilosas, 
o usuário é responsável por todos os acesso e usos que forem feitos 
com a sua senha; 

 10.4. o uso do veículo oficial, exceto quando houver autorização 
do presidente do Crea-RJ, não poderá ser empregado para realizar 
atividades que não estejam diretamente vinculados às ações do Crea-RJ, 
tais como:

 10.4.1. provimento de serviços de transporte coletivo de 
pessoal a partir da residência ao local de trabalho e vice-versa, exceto 
nas hipóteses de atendimento a unidades localizadas em áreas de 
difícil acesso ou não servidas por transporte público regular;

 10.4.2. uso de veículos oficiais nos sábados, domingos e 
feriados, exceto para eventual desempenho de encargos inerentes ao 
exercício da função pública ou nas hipóteses previstas nos incisos VIII e 
IX do caput do art. 5º do Decreto n° 9.87, de 15 de fevereiro de 2018;

 

10. Patrimônio
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 10.4.3. transporte individual da residência ao local de trabalho 
e vice-versa e para o transporte a locais de embarque e desembarque, 
na origem e no destino, em viagens a serviço, quando houver o 
pagamento da indenização estabelecida no art. 8º do Decreto nº 
5.992, de 19 de dezembro de 2006;

 10.4.4. excursões de lazer ou passeios;

 10.4.5. transporte de familiares de servidor público ou de 
pessoas estranhas ao serviço público;

 10.4.6. o uso de placa não oficial em veículo oficial ou de 
placa oficial em veículo particular;

 10.4.7. a guarda dos veículos oficiais em garagem residencial, 
exceto quando houver autorização da autoridade máxima do órgão 
ou da entidade:
 a. os veículos de que trata o art. 116 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro e os veículos 
destinados especialmente a serviços incompatíveis com a identificação 
oficial poderão ter placas não oficiais e o seu uso ficará sujeito a 
regime especial de controle;
 b. o servidor público que utilizar veículo de serviços especiais 
em regime de permanente sobreaviso, em razão de atividades de 
investigação, fiscalização e atendimento a serviços públicos essenciais 
que exijam o máximo de aproveitamento de tempo, poderá ser 
dispensado, a critério do dirigente do órgão, da entidade ou da 
unidade regional, das vedações estabelecidas; e
 c. na hipótese de o horário de trabalho de servidor público que 
esteja diretamente a serviço das pessoas de que tratam os incisos I, II, 
III e V do caput do art. 3º ser estendido além da jornada de trabalho 
regular e no interesse da administração, poderão ser utilizados 
veículos de serviços comuns para transportá-lo da residência ao local 
de trabalho e vice-versa.
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 11.1. o agente público deverá declarar impedimento ou 
suspeição nas situações que possam afetar, ou parecer afetar, o 
desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 
especialmente nas seguintes hipóteses:

 11.1.1.  participar de trabalho de fiscalização ou qualquer outra 
missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, por meio de justificativa 
reduzida a termo, quando estiver presente conflito de interesses; e

 11.1.2. participar de fiscalização ou de instrução de processo 
de interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, 
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de pessoa com quem 
mantenha ou manteve laço afetivo ou inimigo ou que envolva órgão 
ou entidade com o qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos 
dois anos, ressalvada, neste último caso, a atuação consultiva, ou 
ainda atuar em processo em que tenha funcionado como advogado, 
perito ou servidor do sistema de controle interno.

 12.1. a vedação do nepotismo no âmbito dos órgãos e 
entidades da administração pública federal direta e indireta observará 
o disposto do Decreto Federal nº 7.203, de 04 de junho de 2010, 
que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração 
Pública Federal.

11.

12.

Impedimento ou Suspeição

Contratações e Nomeações              
(Nepotismo)
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 13.1. o Crea-RJ preza e respeita as convicções políticas de 
todos os seus agentes públicos, visando a conservar a harmonia no 
ambiente de trabalho e a posição de isenção do Crea-RJ, o  agente 
público que deseje se engajar em atividades políticas deve fazê-lo 
em sua esfera pessoal, sem qualquer tipo de associação com suas 
atribuições no âmbito do Crea-RJ;

 13.2. as atividades políticas dos agentes públicos devem ser 
exercidas fora do ambiente de trabalho e das horas de expediente, 
sem a utilização de quaisquer recursos do Crea-RJ, sendo proibida 
qualquer forma de divulgação de propaganda política nas instalações 
ou em qualquer inspetoria e postos do Crea-RJ;

 13.3. o mesmo se aplica a todos os prestadores de serviços, 
quando no exercício de suas atividades nas dependências do Crea-RJ; e

 13.4. em nenhuma hipótese, agentes públicos poderão usar 
o nome ou recursos do Crea-RJ  em atividades políticas.

 14.1. o ocupante de cargo em comissão e de função 
comissionada que gerencie  outros agentes públicos, deve:

 14.1.1. ser ético e agir de forma clara e inequívoca, buscando 
ser exemplo de moralidade e profissionalismo;

 14.1.2. buscar meios de propiciar um ambiente de trabalho 
harmonioso, cooperativo, participativo e produtivo;

 14.1.3. agir com urbanidade e respeito, tratando as questões 
individuais com discrição;  

13.

14.

Atividades Políticas

Orientações às Lideranças do 
Crea-RJ
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 14.1.4. promover o diálogo e contribuir para a disseminação 
de informações e ideias, com incentivo à participação e à colaboração 
criativa;

 14.1.5. buscar o consenso na solução de situações de 
conflito, incentivando a participação e o comprometimento com as 
soluções acordadas;

 14.1.6. fomentar o aperfeiçoamento técnico e incentivar o 
autodesenvolvimento profissional da equipe, propiciando acesso equitativo 
às oportunidades, com respeito às diversidades, perfis e aptidões;

 14.1.7. divulgar e promover a observância das orientações e 
políticas institucionais, agindo em sua defesa;

 14.1.8. abster-se de conduta que possa caracterizar preconceito, 
discriminação, constrangimento, assédio de qualquer natureza, 
desqualificação pública, ofensa ou ameaça a terceiros ou pares; e

 14.1.9. respeitar a diversidade do grupo de agentes públicos 
no ambiente de trabalho.
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 15.1. as despesas relacionadas à participação de agente 
público em eventos, como seminários, congressos, visitas e reuniões 
técnicas, no Brasil ou no exterior, que guardem correlação com as 
atribuições de seu cargo, ou cargo em função, promovidos por 
instituição privada, deverão ser custeadas, pelo Crea-RJ;

 15.2. excepcionalmente, observado o interesse público, 
a instituição promotora do evento poderá custear, no todo ou em 
parte, as despesas relativas a transporte, alimentação, hospedagem e 
inscrição do agente público, vedado o recebimento de remuneração;

 15.3. o convite para a participação em eventos custeados por 
instituição privada deverá ser encaminhado ao Gabinete da Presidência 
- GABI, que indicará, em caso de aceitação, o representante adequado, 
tendo em vista a natureza e os assuntos a serem tratados no evento;

 15.4. é dever do agente público realizar a prestação de 
contas de afastamentos custeados com recursos públicos (passagens, 
diárias, hospedagem, outros), bem como a elaboração do Relatório 
de Viagem, nos prazos e padrões, em vigor;

 15.5. a participação ativa do agente público em atividades 
externas, no Brasil ou no exterior, de interesse pessoal somente será 
admissível:

 15.5.1. se exercida sem prejuízo das atividades ao cargo; e 

 15.5.2. não se caracteriza conflito de interesses, quando se 
tratar de agente público submetido à Lei no 12.813, de 2013.

Nota: Entende-se por participação ativa do agente público em 
atividades externas a atuação em seminários, congressos, palestras e 
eventos semelhantes, na qualidade de professor, instrutor, palestrante, 
conferencista, expositor ou moderador.

15. Participações em Eventos
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 16.1. o agente público deve abster-se, de forma absoluta, de 
exercer sua função, poder ou a autoridade com finalidade estranha 
ao interesse público;

 16.2. o agente público não deve utilizar nem permitir o uso do 
seu cargo e cargo em  função ou do nome do Crea-RJ, para a promoção 
de opinião, produto, serviço ou empresa própria ou de terceiros;

 16.3. é permitida a citação do cargo e cargo em função em 
documentos curriculares; 

Nota: É dever do agente público registrar que as opiniões expressas 
ou veiculadas em aulas, palestras e livros, ou em qualquer outra forma 
de publicação, são de caráter pessoal e não refletem o posicionamento 
do Crea-RJ.

 16.4. é vedada ao agente público a divulgação ou publicação, 
em nome próprio, de dados, programas de computador, metodologias 
ou outras informações, produzidos no exercício de suas atribuições 
funcionais ou na participação em projetos institucionais, inclusive 
aqueles desenvolvidos em parceria com outros órgãos, ressalvadas 
as situações de interesse institucional previamente autorizadas. 

16. Uso da Autoridade do Cargo e 
Cargo em Função

33Código de Conduta Ética do Crea-RJ

 15.6. é vedada a veiculação do nome do Crea-RJ como 
forma de propaganda ou de divulgação do evento, sem a devida 
autorização; e

 15.7. quando a participação do agente público em atividades 
externas for de interesse institucional, as despesas decorrentes da 
participação correrão por conta do Crea-RJ.
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 17.1. o agente público não poderá aceitar, solicitar ou 
receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, 
presente, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para 
si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão 
ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim;

 17.2. nos casos em que o presente não possa, por qualquer 
razão, ser recusado ou devolvido sem ônus para o agente público, o 
fato deve ser comunicado por escrito à chefia da unidade, e o material 
entregue, mediante recibo, a Gerência de Infraestrutura - GEIE/Unidade 
de Patrimônio para os devidos registros e destinações legais;

 17.3. ao agente público é permitido aceitar brindes. 
Entendem-se como brindes, os objetos que:

 17.3.1. não tenham valor comercial ou sejam distribuídos 
por entidade de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, 
divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas 
de caráter histórico ou cultural, desde que não ultrapassem o valor 
unitário de R$100,00 (cem reais), conforme previsto no item II, § 
único, art. 9º do Código de Conduta da Alta Administração Federal; 

17. Recebimento de Brindes, Presentes, 
Entretenimento e Outros Benefícios

 16.5. a identidade funcional, as credenciais, os crachás e os 
uniformes não devem ser utilizados fora das atribuições funcionais, 
observando-se as normas estabelecidas sobre o assunto; e

 16.6. é necessário o uso de crachá, a fim de facilitar a 
identificação do agente público pelos cidadãos que buscam os 
serviços do Crea-RJ e garantir a segurança do ambiente de trabalho.
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 17.3.2. tenham periodicidade de distribuição não inferior a 
doze meses; e

 17.3.3. sejam de caráter geral e, portanto, não se destinem 
a agraciar exclusivamente um determinado agente público.

 17.4. ao agente público não é permitido aceitar presentes, 
entretenimentos e outros benefícios. Entendem-se como presentes, 
entretenimento e outros benefícios: 

 17.4.1. entretenimento inclui festas, entradas para eventos 
esportivos e culturais, viagens, hospedagens etc.

 17.5. o agente público não deverá vincular o uso do brinde, 
ainda que recebido a título de propaganda, à imagem institucional do 
Crea-RJ e de seus agentes públicos no exercício de suas atribuições;

 17.6. não se devem gerar tendência de favorecimento como 
forma de retribuição. Brindes e entretenimentos inapropriados podem 
causar consequências negativas para o Crea-RJ como, por exemplo, 
influenciar (ou a mera aparência de influenciar) indevidamente 
decisões de negócio ou criar um conflito de interesses; e

 17.7. receber dinheiro, propriedade, serviços ou outros 
benefícios pessoais financeiros, de modo direto ou indireto, de 
fornecedores ou de terceiros que estejam realizando negócios ou se 
propondo a negociações.
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 18.1. entende-se por conflito de interesse:

 18.1.1. a situação gerada pelo confronto entre interesses 
públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou 
influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública; e

 18.1.2. a informação privilegiada: a que diz respeito a 
assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no 
âmbito do Crea-RJ que tenha repercussão econômica ou financeira e 
que não seja de amplo conhecimento público.

 18.2. é importante prevenir conflitos de interesses e, ao mesmo 
tempo, respeitar os assuntos pessoais dos nossos agentes públicos; e

 18.3. um potencial conflito de interesses surge quando 
nos envolvemos, direta ou indiretamente, em situações que podem 
influenciar ou pareçam influenciar nossas decisões profissionais.

18. Conflito de Interesses

 19.1. o agente público está obrigado a guardar sigilo sobre 
as informações a que teve acesso e conhecimento em função de sua 
atividade, preservando o sigilo de acordo com as normas em vigor;

 19.2. o agente público é obrigado a zelar pelas informações 
mantidas pelo Crea-RJ comunicando ao seu superior toda e qualquer 
forma de manipulação indevida ou desvio do uso de informação por 
outro agente público, assim como toda situação de vulnerabilidade ou 
fragilidade de que tenha conhecimento e que coloque as informações 
sob o risco de serem violadas ou acessadas por pessoas não autorizadas;
 
 19.3. é vedado ao agente público disponibilizar, por qualquer 
meio ou atividade, informações que beneficiem particulares, em detrimento 
do interesse público, permitam a burla às tutelas e aos controles exercidos 
pela administração ou coloquem em risco à imagem do Crea-RJ.

19. Sigilo de Informação
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21.



37

20.1. o agente público deve respeitar a autoria de iniciativas, 
trabalhos ou soluções de problemas apresentados por outros agentes 
públicos, conferindo-lhes os respectivos créditos;

20.2. o agente público deve assumir a execução e a autoria 
de seus trabalhos e pareceres; e

20.3. não há necessidade de assumir a autoria nos casos de 
reprodução parcial ou integral de textos produzidos para o Crea-RJ, tais 
como: despachos, processos administrativos, pareceres e assemelhados.

21.1. as condutas que possam configurar em violação a este 
Código de Conduta Ética serão apuradas, de ofício em razão de 
denúncias, pelo Comitê de Código de Conduta   Ética do Crea-RJ, e 
poderão, sem prejuízo de outras sanções legais, resultar em censura 
ética ou recomendação sobre a conduta adequada;

21.2. os processos decorrentes de violação ao presente Código 
de Conduta Ética classificam-se como reservados e observarão as 
formalidades exigidas pelo Decreto no 6.029, de fevereiro de 2007, 
e pela Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no que couber; e

21.3. qualquer cidadão desde que devidamente identificado, 
órgão, unidade administrativa ou entidade regularmente constituída é 
parte legítima para representar perante o Comitê de Conduta Ética 
do Crea-RJ sobre violação a dispositivo do presente Código.

20.

21.

Autoria de Iniciativas e Trabalhos

Violações do Código de Conduta

37Código de Conduta Ética do Crea-RJ



38

 22.1. utilizar de forma consciente, responsável e sustentável 
os recursos naturais indispensáveis à atuação do Crea-RJ, respeitando 
a biodiversidade; e

22.2. manter um sistema de gestão ambiental, para melhoria 
contínua dos processos, incentivando todos os colaboradores a 
desenvolverem uma consciência socioambiental e que contribuam 
para a preservação do meio ambiente dentro e fora do Crea-RJ.  

22.

23.

Responsabilidade Socioambiental

Disposições Gerais
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23.1. é responsabilidade de todo agente público observar o 
disposto neste Código de Conduta Ética e estimular o seu cumprimento 
integral;

23.2. o agente público, ao assumir cargo ou cargo em função 
no Crea-RJ deverá assinar o Termo de Adesão e Compromisso, 
constante do Anexo I;

23.3. os agentes públicos em exercício de cargo ou cargo em 
função no Crea-RJ, na data de publicação da portaria que disciplina 
e implanta o Código de Conduta Ética do Crea-RJ, deverão assinar o 
Termo de Adesão e Compromisso, constante do Anexo I;

23.4. cabe ao Comitê de Conduta Ética do Crea-RJ a 
verificação da conformidade do disposto no presente Código 
e Conduta Ética;

23.5. os contratos que envolvam prestação de serviços de 
natureza continuada ou não, nas dependências do Crea-RJ, conterão 
cláusula que imponha a seguinte obrigação aos seus contratados:

23.5.1. exigir de seus funcionários a assinatura do Termo de 
Adesão ao Código Ética do Crea-RJ, constante do Anexo II; e

24.
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24.1. Criação do Comitê de Conduta Ética do Crea-RJ

24.1.1. fica criado o Comitê de Conduta Ética do Crea-RJ, 
com o objetivo de implementar a gerir  o presente código, integrada 
por 8(oito) membros considerando os suplentes formados por 
servidores efetivos e conselheiros, designados através de Portaria  
pelo Presidente do Crea-RJ, dentre aqueles que nunca sofreram 
punição administrativa ou penal.

24.1.2. o mandado dos membros do Comitê será de 2 
(dois) anos, permitida uma recondução após 2 (dois) anos; e

24.1.3. ficará suspenso do Comitê, até o trânsito em 
julgado, o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder 
a processo administrativo disciplinar ou que sua conduta tenha 
sido por violação a qualquer dos preceitos do presente código, 
objeto de representação até a apuração final da denúncia.      

24. Gestão Código de Conduta Ética 
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23.6. apresentar declaração de que todos os seus agentes 
públicos assinaram o Termo de Adesão ao Código de Conduta Ética e 
que os referidos documentos encontram-se sob a guarda do Comitê 
de Conduta Ética do Crea-RJ, Anexo III.

23.7. em caso de dúvida sobre a aplicação deste Código de 
Conduta Ética e situações que possam configurar desvio de conduta, o 
agente público pode oficializar consulta ao Comitê de Ética do Crea-RJ, 
através do endereço eletrônico conduta.etica@crea-rj.org.br; e

23.8. os casos omissos serão decididos pelo Comitê de 
Conduta Ética do Crea-RJ.
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24.2. Atribuições do Comitê de Conduta Ética 

24.2.1. elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, 
quando for o caso, outras unidades do Crea-RJ, com o objetivo de 
dar visibilidade para as ações que estão sendo desenvolvidas;

24.2.2. organizar e desenvolver, junto à unidade de 
Desenvolvimento de Pessoas cursos, palestras e outros eventos visando 
à disseminação do código;

24.2.3. dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação 
do código sobre os casos omissos, bem como, caso necessário, fazer 
recomendações ou sugerir ao Presidente do Crea-RJ, atos normativos 
e orientativos das disposições necessárias;

24.2.4. receber propostas e sugestões para o aprimoramento 
e modernização do presente código, bem como, propor a elaboração 
ou adequação de normativos, quando for o caso;

24.2.5. apresentar relatório anual de todas as atividades 
desenvolvidas, constando as atividades desenvolvidas, propostas e 
sugestões para o aprimoramento e modernização; 
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25.

24.2.6. desenvolver outras atribuições afins, quando necessário. 

24.3. Funcionamento do Comitê de Conduta Ética

24.3.1. havendo necessidade, o Presidente do Crea-RJ 
autorizará a dedicação integral exclusiva dos agentes 
designados para a integrar o Comitê; e

24.3.2. constar de súmula assinada por todos os membros 
os resultados aprovados  das reuniões realizadas por seus membros.
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 25.1. o disposto neste Código de Conduta Ética do Crea-RJ 
aplica-se, no que couber, a todo aquele que, mesmo pertencendo 
a outra instituição, preste serviço ou desenvolva qualquer atividade 
junto ao Crea-RJ de natureza permanente, temporária ou excepcional, 
ainda que sem retribuição financeira por parte do Conselho. 

25. Disposições Finais
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Anexo I
Termo de Adesão

Código de Conduta Ética do Crea-RJ

Nome do Servidor:
Cargo/Emprego/Função:
Matrícula: 
Órgão/Unidade de Lotação:

Declaro que li e estou ciente e de acordo com normas, políticas 
e práticas estabelecidas no Código de Conduta Ética do Crea-RJ e 
comprometo-me a respeitá-las e cumpri-las integralmente.

Compreendo que o presente Código de Conduta Ética do 
Crea-RJ reflete o compromisso com a dignidade, o decoro, o zelo, 
a eficácia e a consciência dos princípios morais que devem nortear 
o agente público, seja no exercício do cargo ou cargo em função,
ou fora dele. E, ainda, que seus atos, comportamentos e atitudes
devem ser direcionados para a preservação da honra e da tradição
dos serviços públicos.

Assumo, também, a responsabilidade de reportar ao Comitê 
de Conduta Ética qualquer comportamento ou situação que esteja 
em desacordo com as normas, políticas e práticas estabelecidas no 
Código de Conduta Ética do Crea-RJ.

A assinatura do Termo de Adesão e Compromisso ao Código 
de Conduta Ética do Crea-RJ é expressão de livre consentimento 
e concordância do cumprimento das normas, políticas e práticas 
estabelecidas.

Rio de Janeiro, XX de XX 2018.

Nome do Servidor/Assinatura 

Anexo
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Anexo II
Termo de Adesão

Compromisso de Observância ao Código de
Conduta Ética do Crea-RJ

Nome:
Cargo/Função: 
Matrícula:
Órgão/Unidade de Lotação:

Declaro que li e estou ciente e de acordo com normas, políticas 
e práticas estabelecidas no Código de Conduta Ética do Crea-RJ e 
comprometo-me a respeitá-las e cumpri-las integralmente.

Compreendo que o presente Código de Conduta Ética do 
Crea-RJ reflete o compromisso com a dignidade, o decoro, o zelo, 
a eficácia e a consciência dos princípios morais que devem nortear 
o serviço público, seja no exercício do cargo, função ou emprego,
ou fora dele. E, ainda, que seus atos, comportamentos e atitudes
devem ser direcionados para a preservação da honra e da tradição
dos serviços públicos.

Assumo, também, a responsabilidade de reportar ao Comitê 
de Conduta Ética do Crea-RJ qualquer comportamento ou situação 
que esteja em desacordo com as normas, políticas e práticas 
estabelecidas no Código de Conduta Ética do Crea-RJ.

A assinatura do Termo de Adesão e Compromisso de 
Observância ao Código de Conduta Ética do Crea-RJ é expressão 
de livre consentimento e concordância do cumprimento das normas, 
políticas e práticas estabelecidas.

Rio de Janeiro, XX de XX 2018.

Nome do Empregado/Assinatura
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Anexo III                             
Declaração de Acolhimento e Guarda

Termo de Adesão e Compromisso de Observância 
ao Código de Conduta Ética do Crea-RJ

Nome da Empresa:
CNPJ:
No Contrato de Prestação Serviço:
Data de Vigência do Contrato: Finalidade do Contrato:

 Declaro para os devidos fins que o(s) empregado(s) desta 
empresa lotado(s) no Crea-RJ, para o exercício de atividades 
profissionais na forma do contrato no XX, assinou(aram) o Termo de 
Adesão e Compromisso de Observância ao Código de Conduta Ética 
do Crea-RJ está(ão) sob a guarda desta empresa.

 Rio de Janeiro, XXX de XXX de 2018.

 Nome do Empresa/Assinatura Responsável
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