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EMENTA: Aprova parecer de arquivamento do processo de 

denuncia nº. 102.802.209/2013.  

                                          DECISÃO 
                                 

                                         O Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em Recife no dia 17 

de junho de 2015, em Sessão Ordinária nº 09, apreciando o parecer exarado pelo Conselheiro 

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

102.802.209/2013 movido pela ARIC- C.S.C., em desfavor a Eng. Civil e Técnica em 

Eletrotécnica M.G.L.S. contendo o seguinte teor: “Denunciada: Eng. Civil e técnica em 
eletrotécnica M.G.L.S. – registro CREA-PE nº 38.450-D, regida pelo art. 7º da res. 218/73 e 
art. 4º da res. 278/83 (técnicos industriais), responsável técnica pela Empresa FC COMÉRCIO 
E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 09.256.907/0001-90 sede em Jaboatão dos 
Guararapes. Em 29/05/2012 a denunciante firmou contrato particular de prestação de serviços 
com a empresa supracitada, acolhendo proposta técnica e comercial com respectivas planilhas 
orçamentárias, prazo de 8 meses, valor de R$ 400.000,00. A profissional registrou ART 
nº0243307 de 01/07/2012 descrevendo projeto e execução da subestação aérea de 150kva e 
instalação elétrica. Em 30/09/2012 ART de substituição nº 1207307 alterando para 1 ano o 
prazo e reduzindo a potencia da SE para 112,5kva, sem ajuste formal e a contratante alega não 
ter assinado a dita ART substituída. Porém, informa ter outra pessoa assumindo aquela função 
na aprovação do documento. Foi realizada reunião de ajustes contratuais cuja ata de 
06/03/2013 proporcionou a elaboração de relatório técnico minucioso referente ao andamento 
dos trabalhos pela responsável M.G.L.S. Vistoria realizada em 02/04/2013 pelo eng. 
contratado Dinagóras Bezerra de Holanda aponta irregularidades no dimensionamento da SE, 
superfaturamento e descumprimento do contrato na comparação de serviços propostos versus 
serviços executados. Diante do conflito e denuncia o eng. Gaio Barrocas, da CEEC, emitiu seu 
parecer em 16/10/2013, para apuração e esclarecimentos da Comissão de Ética. As partes 
foram informadas resultando na apresentação de defesa pela denunciada em 12/11/2013. A 
denunciante retomou suas acusações através de adv. constituído. O processo transitou pela 
Assessoria de Gestão e Operação gerando a instrução de 23/04/2014. Do relato final 
elaborado pelo eng. Luiz Gonzaga Guedes da Silva, na condição de relator junto a Comissão, 
este atesta que a analise dos documentos constantes dos autos, os depoimentos apresentados 
nas audiências de instrução e a síntese das considerações arroladas definem o voto 
fundamentado proferido. A Comissão de Ética examinou detalhadamente o assunto concluindo 
pelo não enquadramento da profissional no código, caracterizando o caso como estritamente 
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de relacionamento técnico comercial. Da mesma forma consideramos os argumentos e 
conclusão plenamente satisfatórios. Observa-se ponderação e justificada resposta aos 
questionamentos trazidos pelo denunciante com manifestação explicita do profissional 
responsável no trato dos problemas. Em face do exposto e acatando o posicionamento da 
Comissão opinamos pelo arquivamento do processo, com abertura para recurso ao plenário, 
nos termos da legislação”, DECIDIU por unanimidade aprovar o parecer do relator 

supracitado, Coordenou a sessão o Eng.º Civil Roberto Lemos Muniz. Votaram 

favoravelmente os senhores Conselheiros, Francisco José Costa Araújo, Frederico de 

Vasconcelos Brennad, Jurandir Pereira Liberal, Romilde Almeida de Oliveira (em substituição 

do titular), Norman Barbos Costa, 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, 17 de junho de 2015. 

  

 

______________________________________ 
  Eng.º Civil. Roberto Lemos Muniz 

Coordenador da CEEC 
 


