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Moção de repúdio à decisão de indeferimento da candidatura de profissional Geólogo ao Plenário do CONFEA. 

 
A Associação Profissional dos Geólogos do Paraná – AGEPAR e a Federação Brasileira de Geólogos - 
FEBRAGEO vêm a público manifestar total repúdio à decisão plenária que indeferiu a candidatura legítima de um 
GEÓLOGO ao assento no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, ao qual, desde 1959, os 
ENGENHEIROS GEÓLOGOS ou GEÓLOGOS são vinculados, e sempre lutando pela harmonia profissional e 
fortalecimento do Sistema CONFEA/CREA/Mútua. 
 
Em reunião no dia 25 de setembro de 2015, em Brasília, Conselheiros Federais decidiram pelo indeferimento da 
candidatura de Profissional Geólogo ao Plenário, alegando, com inigualável absurdo, que o Art. 29 da Lei 5.194/66, não 
dá direito aos ENGENHEIROS GEÓLOGOS ou GEÓLOGOS a comporem o Plenário do CONFEA, por referir-se a 
“engenheiros e agrônomos”, interpretação essa esdrúxula e discriminatória, como se fossem doutos do Direito. Portanto, 
foram extremamente infelizes ao não saberem abordar e respeitar as garantias e jurisprudências do próprio Conselho 
Federal. 
 
Trata-se de decisão absolutamente inaceitável daquele Plenário, de negar o direito ao profissional GEÓLOGO de 
concorrer ao cargo de Conselheiro Federal por não ser diplomado em “Engenharia ou Agronomia”.  

A Lei Federal 4.076/62 que regula o exercício da profissão do Geólogo determina a fiscalização do exercício da 
profissão de Geólogo pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e pelos Conselhos Regionais; Elenca também 
as iguais competências do ENGENHEIRO GEÓLOGO ou GEÓLOGO. 

A Resolução 218/79 do CONFEA discrimina as atividades das DIFERENTES MODALIDADES PROFISSIONAIS da 
Engenharia e Agronomia e determina em seu Art. 11, que compete ao ENGENHEIRO GEÓLOGO ou GEÓLOGO o 
desempenho das atividades de que trata a Lei nº 4.076, de 23 JUN 1962. 

Mister informar que a decisão tomada não encontra amparo na história do CONFEA, posto que há casos de 
GEÓLOGOS eleitos Conselheiros Federais (1999 e 2013), bem como GEÓLOGOS ocupando presidências dos 
Regionais do Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Sergipe, e até mesmo em fórum internacional pelo CONFEA. 

Outras resoluções e decisões deste Conselho Federal já, por demais, também colocam a Geologia como uma das 
modalidades da Engenharia, além do que, os Plenários Regionais dos CREA’s sempre, obviamente, garantiram 
assentos aos ENGENHEIROS GEÓLOGOS ou GEÓLOGOS, sem nunca receberem qualquer representação, sequer 
indeferimento. Por qual razão agora toma-se uma atitude descabida contra um entendimento claro, enraizado, histórico, 
legal, respeitoso e sempre aplicado pelo próprio CONFEA? 

Obviamente que decisão como esta do atual Plenário Federal é repugnante e questionável, pois prejudica não só aos 
ENGENHEIROS GEÓLOGOS ou GEÓLOGOS, mas também outras modalidades da engenharia, senão todo o Sistema 
CONFEA/CREA/Mútua. 

Esta decisão, aplicada no “sensu stricto”, ameaça outras categorias que também não estão abrigadas explicitamente na 
Lei 5.194/66 e cria cidadãos de segunda classe no sistema tecnológico que representa o CONFEA. 

Neste episódio, evidencia-se a postura, no mínimo amadora, de Conselheiros Federais apoiadores desta decisão, 
descomprometidos e contrários à harmonia e ao engrandecimento do Sistema profissional, que certamente poderá levar 
entidades civis sérias a tomarem suas providências para reverter tal decisão. 

Vale colocar o histórico de embates dentro do Sistema CONFEA/CREA que resultou no ocorrido ao final de 2010, com a 
saída dos profissionais da arquitetura e urbanismo, e que deixou o Sistema de saia justa e amargando prejuízos que 
estão muito longe de serem sanados. 

É imperativo que as decisões do CONFEA sejam pautadas na boa e plena interpretação da Lei e no respeito aos 
profissionais ali registrados e fiscalizados; Que sejam dignas de todas as responsabilidades e garantam a segurança 
jurídica interna e segurança técnica à sociedade civil brasileira. 

Sabe-se ainda, independentemente dos aspectos legais, que é inadmissível pensar qualquer atividade ligada à 
agricultura e à engenharia sem os minérios que são descobertos pelos GEÓLOGOS OU ENGENHEIROS GEÓLOGOS. 
Ou será que são outros profissionais que descobrem os “Carajás”, “Itataias” e “Pré-sais” em nossos pais, que dão 
trabalho e empregos a milhares de outros profissionais do sistema e tantos mais?  

Vemos o Brasil passando por momentos incomparavelmente difíceis, com uma crise econômica prejudicando também 
em muito às atividades ligadas à Engenharia e com desdobramentos diversos. Enfrentar este momento requer agregar 
forças políticas no sentido de contribuir para a retomada do desenvolvimento, do pleno emprego, mitigando conflitos e 
contribuindo para a conquista fraticida de espaços no mercado de trabalho.  

É inaceitável pelos profissionais do Sistema CONFEA/CREA e pela sociedade brasileira como um todo, que haja 
qualquer interferência de ordem particular, de interesse próprio, corporativista ou de posições fora da legalidade que 
possam manchar a longa história honrada do CONFEA. 



  ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GEÓLOGOS DO PARANÁ 

 

Rua Emiliano Perneta, 174 6º Andar Centro Curitiba, PR CEP 80.010-050 Fone 41-3324-2145 agepar@agepar.org 

Uma sociedade livre, justa e democrática pressupõe o reconhecimento da legitimidade de todos os interessados na 
construção do processo decisório e no exercício do controle sobre as decisões tomadas.  

Por isso, repudiamos esta forma ilegítima, ilegal e descompromissada que levou uma decisão plenária a indeferir a 
candidatura de um profissional GEÓLOGO ao assento no CONFEA, e exigimos pleno respeito aos nossos direitos e 
princípios constitucionais, morais, éticos e profissionais. 
É urgente e necessário o reconhecimento e reparo do erro cometido no Plenário do CONFEA de modo a garantir a 
defesa da sociedade brasileira e o fortalecimento do Sistema CONFEA/CREA/Mútua. 

 

 

Gilson Bongiolo 

Presidente AGEPAR. 

 

 


