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EMENTA: Decide encaminhar a Comissão de Ética Profissional – CEP 

do CREA-PE o processo de analise de Certidão de Acervo 
Técnico -CAT  nº. 101.643.305/2015.  

                                          DECISÃO 
                                 
                                         O Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em Recife no dia 19 de agosto de 2015, 
em Sessão Ordinária nº 013, apreciando o parecer exarado pelo Conselheiro relator Eng. Civil Norman 
Barbosa Costa referente ao processo nº. 101.643.305/2015 referente a solicitação de analise de Certidão 
de Acervo Técnico – CAT nº. 01-03995/2008 em nome do eng. Civil J.C.T.J., movida pela R.B.C. 
Eireli-EPP, contendo o seguinte teor: “Trata-se de solicitação para que o CREA/PE proceda consulta e 
analise a CAT 01-03995/2008 do profissional  J.C.T.J., eng. civil registro nº 034599-D/PE, do quadro 
técnico da empresa C.-C.O.Ltda, que em processo licitatório realizado pela P.V.S.A. em 16/04/2015 fez 
constar o citado documento como atestado de capacidade. A motivação do pedido requerido decorre da 
discordância em relação a quantitativo de itens de serviços prestados e valores correspondentes, 
gerando suspeita de fraude e consequente denuncia Verificação efetuada pela nossa Gerência de 
Controle de Processos, como consta do despacho no verso do requerimento, esclarece que a CAT em 
causa foi emitida originalmente pelo CREA/Pe em 20/05/2008, favorecido o eng. L.G.D., registro PE- 
024297-D, de 07/05/1997, contrariando assim a cópia levada a licitação.Cumpre registrar que o mesmo 
profissional J.C.T.J. procedeu de maneira semelhante por ocasião de licitação junto a prefeitura de 
Olinda, sendo citado no processo de protocolo 101.347.204/2015 relativo a CAT-06078, em analise na 
CEEC/CEP.Sem dúvida estamos diante de fortes indícios quanto a falsificação levada a efeito pelo 
concorrente  indicado, razão pela qual opinamos pelo encaminhamento do processo a Comissão de 
Ética para apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis”, DECIDIU por unanimidade votar 
favoravelmente o parecer do relator, devendo portanto ser encaminhada a Comissão de ética Profissional 
– CEP do CREA-PE o processo acima referenciado para apuração dos fatos e adoção das medidas 
cabíveis. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Roberto Lemos Muniz – Coordenador. Votaram 
favoravelmente os senhores Francisco José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos Brennand, Gaio 
Camanducaia Fernandes Barrocas, Marcos Antônio Muniz Maciel, Mauricio Renato Pina Moreira, 
Norman Barbosa Costa, José Lucimere Roseane Pontes de Lima Luna (em substituição do titular), 
Noserinaldo Santos Fernandes e Edmundo Joaquim de Andrade (em substituição do titular). 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 19 de agosto de 2015. 
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