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EMENTA: Aprova parecer de indeferimento da denuncia nº. 

101.287.604/2015. 

 

                                          DECISÃO 
                                 

                                         O Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em Recife no dia 03 

de junho de 2015, em Sessão Ordinária nº 08, apreciando o parecer exarado pelo Conselheiro 

relator Eng. Civil Norman Barbosa Costa referente ao processo de denuncia nº. 

101.287.604/2015 movido pela Sra. A.A.C. em desfavor ao Eng. Civil S.M.S.S., contendo o 

seguinte teor: “Adquirente do apartamento 1101, do Ed. Via Antonioni, situado à rua 
Demócrito de Souza Filho 432, Madalena e vendedora Construtora Milão e Empreendimentos 
Ltda, firmaram promessa de compra e venda em 05/11/2011. Prende-se o questionamento ao 
não cumprimento do prazo de entrega do imóvel previsto inicialmente para 40 meses contados 
do dia um de fevereiro de 2009, conforme clausula 3.1 - OBJETO - páginas 4/5, isto é, 
30/06/2012, tolerância de 180 dias contados do dia de sua expiração conforma cláusula 9.1 – 
prazo de conclusão da unidade, atingindo então 30/12/2012. Na cláusula 9.2 consta que 
depois de decorridos os 180 dias “uteis” o prazo será prorrogado automaticamente pela 
primeira contratante (Empresa), contando desde já com a anuência da segunda, sem que 
incida para a primeira pena, sanção, ou multa, na superveniência de caso fortuito ou motivo 
de força maior ou outros fatores que impeçam o andamento normal da obra, segundo 
enunciados no instrumento (itens “a” a “l”). Queixa inicial só foi trazida ao CREA-PE em 
07/04/2015, dizendo que profissional infringiu artigo 10, I, “a” e III, “f” e artigo 13 do código 
de ética. Outrora ocorrera audiência (11/12/2013) junto ao Min. Público Estadual, presente a 
Construtora confirmando inicio da obra em 2009 e fixando término para 4 (quatro) meses 
após entrega do elevador, sem presença do CREA e sem acordo final, cópia anexada. Também 
juntos o oficio da Ouvidoria de 23/01/2014, mensagem da adquirente A.A.C. e outros no 
mesmo estilo de cobranças. Tem anexo ART DE 31/10/2013 do eng. S.M.S.S., registro nº 
015383/PE. Ainda memorial de incorporação, escritura de compra e venda. Oficio da PCR de 
26/12/2013 dirigido ao Min. Público dando conta que a obra está legalizada, exceção a 
licença de construção vencida em 13/12/2010.Segue a Defensoria Pública convidando o CREA 
para audiência no dia 22/10/2014. Despachos internos no CREA visando o comparecimento e 
relato da fiscalização de 08/10/2014. Extratos da empresa Construtora Milão e Empreend 
(EIRELI) de 24/10/2014 e da Construtora Milão Ltda de 20/10/2014, provavelmente empresas 
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distintas. Na ata da referida audiência registramos a ausência da Construtora e conclusão 
com suspensão ficando no aguardo das apurações dos órgãos envolvidos. Saliente-se que 
embora a audiência tenha ocorrido em 22/10/2014 a oficialização ao CREA sofreu 
retardamento até 07/04/2015. A reclamante possui péssimas condições de saúde e financeiras 
como relata. Cumpre salientar o papel do CREA na presente demanda vez que na 
oportunidade se manifestou junto a terceiros sobre a eventual abertura de processo ético 
profissional contra o sócio e responsável pela Construtora. Entendemos que estamos 
essencialmente diante de caso de descumprimento de contrato, quanto ao quesito, afetando os 
demais detalhes, sobretudo pela exagerada e injustificável prorrogação. Toca-nos ainda a 
observação pelo teor do instrumento regulador da negociação ao estabelecer um ajuste que 
desfavorece a adquirente, e o processo, no nosso entendimento, encontra-se no fórum 
adequado (questão comercial – defesa do consumidor). Destaque importante a salientar diz 
respeito à identificação do denunciado, afastada a hipótese do profissional em detrimento da 
Empresa, o que reforça a isenção do CREA no caso. Diante do exposto e das circunstancias 
recomendamos seja o pleito indeferido, no âmbito deste Conselho, para fins de enquadramento 
no Código de Ética. Notifique-se a Assessoria Jurídica para as providencias julgadas cabíveis 
dando continuidade na participação da Instituição e posicionamento da CEEC”, DECIDIU 
por unanimidade aprovar o parecer do relator supracitado, Coordenou a sessão o Eng.º Civil 

Francisco José Costa Araújo – Coordenador-Adjunto. Votaram favoravelmente os senhores 

Conselheiros, Francisco José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos Brennad, Roberto 

Mauricio Olvera de Andrade, Romilde Almeida de Oliveira (em substituição do titular), 

Norman Barbos Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, José Noserinaldo Santos Fernandes, Silvio 

Porfírio de Sá e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

    

Recife, 03 de junho de 2015. 

  

 

______________________________________ 
  Eng.º Civil. Francisco José Costa Araújo 

Coordenador – Adjunto da CEEC 

 

 
 
 


