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EMENTA: Aprova parecer de devolução do processo de denuncia 

nº. 101.347.204/2015 para a Comissão de Ética 
Profissional- CEP do CREA-PE. 

 
                                          DECISÃO 
                                 
                                         A Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em Recife no dia 20 
de abril de 2016, em Sessão Ordinária nº 06, apreciando o parecer exarado pelo Conselheiro 
relator Eng. Civil Norman Barbosa Costa, referente ao processo de denúncia nº. 
101.347.204/2015 movido pela P.M.O., em desfavor do Eng. Civil J.C.T.J., cujo teor do parecer 
transcrevemos a seguir: “Histórico: Registramos o tramite dos fatos percorridos que se iniciou 
com mensagem dirigida e recebida pela Gerente de Controle de Processos Maristela Chagas, 
oriunda da Secretária de Educação da P.O. Esta procedeu consulta aos arquivos e em função 
do achado se reportou a Presidência, que determinou que fosse respondido nos devidos termos, 
o que foi efetuado através do ofício 146/2015 de 14/04/2015. Após, seguiu para a DACL 
visando dar ciência para analise e apuração cabíveis, no que Fo atendido. Cabe assinalar o 
teor do parágrafo final da resposta citada assinada pela Presidência, como segue: 
“Informamos, complementarmente, que este Regional instaurará processo administrativo 
visando apurar detalhadamente o ocorrido através da Câmara competente e Comissão de Ética 
Profissional, coforme determinam os normativos vigentes”. Em 06/05/2015 o Sr. Coordenador 
da Câmara designou o relator que imitiu parecer em 11/05/2015 com aprovação em 
20/05/2015, Decisão 041-A/2015- CEEC/PE, reunião nº007/2015. Em 20/05/2015 o Sr. 
Presidente dirigiu-se a PCR de Olinda, oficio 023/2015, dando conta que a câmara deliberou 
pelo acatamento da denuncia impetrada. E na mesma data, pelo oficio 024/2015-CEEC 
transmitiu ao profissional Eng. J.T. idêntica comunicação cientificando-lhe do ocorrido. Em 
02/07/2015 foi o processo enviado pela Câmara a Comissão de Ética que o devolveu em 
30/09/201 por julgar passível de vicio processual. Parecer: O Presente processo decorreu de 
consulta formulada pela P.O. por dúvida sobre o documento do CREA-PE apresentado em 
licitação. Pesquisada, e resultando em descoberta de flagrante irregularidade, foi atendida 
aquela edilidade no seu questionamento, para em seguida, ser encaminhado o material á CEEC 
para conhecimento e providências. Devido á natureza do fato decidiu-se repassar a Comissão 
de ética, que julgou o procedimento irregular na presunção da Câmara ter assumido o papel de 
“denunciante” e sugeriu alternativamente que a formalização partisse da Divisão de 
Fiscalização, por suposta competência. Embora não convencida do acerto na medida a Câmara 
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obedeceu a recomendação visando abreviar o andamento da causa. Eis que vista a 
documentação concluiu aquela unidade organizacional pela inadequação do procedimento 
retornando o caso ao berço da CEEC. Considerando que de fato a Câmara não se constituiu 
em porta voz da denúncia por todos os encaminhamentos procedentes, recomendamos devolver 
a pendência aquela Comissão para apreciação e análise, ciente que a hipótese levantada 
quanto ao eventual vício do processo será suportada na ocasião oportuna se assim vier à tona. 
Fundamenta-se esta conclusão no artigo 4º do Regulamento para a Condução do Processo 
Ético Disciplinar, aprovado pela resolução nº. 1004/2013, item, onde estabelece como 
atribuição da Comissão ética “iniciar o processo ético ante noticia ou indício de infração”. 
DECIDIU por unanimidade aprovar o parecer do relator supracitado, para o processo de 
denuncia nº. 101.347.204/2015, acima referenciado. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Clóvis 
Arruda d’Anunciação - Coordenador. Votaram favoravelmente os conselheiros Eli Andrade 
da Silva, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Gaio 
Camanducaia Fernandes Barrocas, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Noserinaldo Santos 
Fernandes, Edmundo Joaquim Andrade (em substituição do titular), Maurício Renato Pina 
Moreira, Norman Barbosa Costa, Roberto Lemos Muniz, Silvio Porfírio de Sá e Sylvio Romero 
Gouveia Cavalcanti. 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 
 

Recife, 20 de abril de 2016. 
 
 
 

Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 

 


