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EMENTA: Aprova parecer de encaminhamento a Comissão de 

Ética Profissional do processo de denuncia nº. 
102.852.508/2014. 

 
                                          DECISÃO 
                                 
                                         O Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em Recife no dia 06 
de maio de 2015, em Sessão Ordinária nº 06, apreciando o parecer exarado pelo Conselheiro 
relator Eng. Civil Norman Barbosa Costa referente ao processo de denuncia nº. 
102.852.508/2014 movido pela Sra. Sandra Maria Reinaldo Rocha em desfavor ao Eng. Civil 
Hilário Cardoso de Campos, contendo o seguinte teor: “Trata-se de reforma de residência 
apresentando péssima qualidade de acabamento, churrasqueira inapropriada e sem condições 
de uso, abandono da obra em 09/08/2014. A proprietária diz ter procurado a arquiteta que 
trabalha na empresa e assinou o contrato como testemunha para proceder a vistoria; junta 
fotos e e-mail enviado na tentativa de acordo, cópia do contrato (rascunho) sem assinaturas 
datado de 02/06/2014.Tem lista de pendências feita pela proprietária Sandra e e -mail enviado 
a firma datado de 11/08/2014 e entregue ao eng. Hilário; também outra correspondência 
dirigida ao mesmo reclamando providencias. Em 27/08/2014 foi anexado extrato do 
profissional, não constando responsabilidade junto a qualquer empresa. Ainda sem registro 
ART dos serviços contratados. Eng. Rosely relatora na CEEC pede diligencia na mesma data. 
Fiscal junta relatório de 18/09/2014 confirmando irregularidades mostradas nas fotos. 
Processo volta para CEEC em 11/11/2014. Em 24/11/2014, fim de ano sem reuniões, Rosely 
encerra mandato sem nova designação de relator pela coordenação. O profissional não foi 
notificado pelo CREA-PE. O processo encontra-se sem apresentação de defesa e qualquer sinal 
do denunciado. Diante da análise e frente ao material disponibilizado na denúncia, e devido a 
vistoria realizada pela fiscalização, somos pelo envio do processo a apreciação da Comissão 
de Ética com base na infração elencada no rol das condutas vedadas nas relações com os 
clientes, empregados e colaboradores, artigo 10, letra f, ao suspender serviços contratados, de 
forma injustificada e sem prévia comunicação.O processo sofreu retardamento por força do 
período de recesso e mudanças estatutárias previstas na renovação do terço e mudança de 
gestão”, DECIDIU por unanimidade aprovar o parecer do relator supracitado,devendo portanto 
o presente processo ser encaminhando ao Comissão de Ética Profissional – CEP. Coordenou a 
sessão o Senhor Coordenador Eng.º Civil Roberto Lemos Muniz. Votaram favoravelmente 
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os senhores Conselheiros, Francisco José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos Brennad, 
Marcos Antônio Muniz Maciel, Roberto Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira (em 
substituição do titular), Norman Barbos Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, José Noserinaldo 
Santos Fernandes, Edmundo Joaquim de Andrade (em substituição do titular), Silvio Porfírio de 
Sá e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
    

Recife, 06 de maio de 2015 
 
 

 
  Eng.Civil Roberto Lemos Muniz 

Coordenador da CEEC 
 

 
 


