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EMENTA: Acata a denúncia ética profissional, em desfavor do Engenheiro 
Civil e de Segurança do Trabalho A.E.M.R. 
 
 
DECISÃO 

                                 
A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 007/2017, 
realizada no dia 03 de maio de 2017, apreciando a denúncia ética profissional, formulada pelo Advogado 
M.A.P, em desfavor do Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho A.E.M.R.,  protocolada neste 
Regional sob o nº 200047070/2017; considerando que o denunciado, residente na Rua da Assembleia, 
67, 4º andar, salas 42/43, é engenheiro civil e de segurança do trabalho, registrado neste Crea-PE sob o 
nº 011055, denunciado por execução de obra irregular no pavimento superior, na condição de síndico do 
prédio; considerando a alegação do denunciante, o qual relata que, em função da construção de um 
sanitário, na sala 51-A do mesmo edifício, tornou-se insuportável o uso de suas dependências, uma vez 
que ocorre permanente vazamento de esgoto, danificando a edificação; considerando que o mesmo diz 
ter prestado queixa na Prefeitura da cidade do Recife, conforme processo administrativo nº 
07.21.882.3.15, do SECON, e na Justiça, perante o Juízo da 18ª Vara Cível do Recife, processo nº 
0014929-79.2015.8.17.2001, obtendo recepção no seu pleito de reparos, conforme vistoria técnica 
realizada pela PCR, cujo laudo encontra-se anexado à denúncia; considerando que foram estabelecidos 
prazos, sem que fossem efetivadas as devidas correções e que, em determinada ocasião, reflexo do 
conflito, chegou a ser agredido pelo síndico denunciado, acompanhado de terceiros, o qual mantém 
comportamento bastante agressivo, em relação a sua pessoa; considerando a existência de legislação 
específica sobre administração de condomínios, bem como as condições de trato com pessoas idosas, 
inclusive dispondo estas de juizado especial; considerando que a Instrução Técnica do Crea-PE ponderou 
na sua abordagem a existência de indícios suficientes para adoção de medidas destinadas a esclarecer os 
fatos e avaliar a postura do denunciado, mediante interpretação dos instrumentos legais referentes ao 
sistema profissional; considerando, em obediência ao Código de Ética, Resoluções do Confea nº 
1002/2002 e 1004/2003, entende-se contemplar o mau comportamento do profissional, desde que se 
situa na condição de síndico, simultaneamente assumindo a responsabilidade pelos serviços causadores 
dos embaraços ora denunciados, dando margem a intervenção dos órgãos sob os quais pesam 
competência à adoção de providências e acionados para mediar a pendência; e, considerando, diante do 
exposto, a opinião do Conselheiro Relator Norman Barbosa Costa, cujo parecer é pelo encaminhamento 
dos autos à Comissão de Ética Profissional, nos termos dos artigos 7º, 8º e 9º (Resolução nº 1004/2003), 
visando averiguar o cometimento das infrações contidas nos capítulos 8º, 9º e 10º (Resolução nº 
1002/2002), DECIDIU acatar a denúncia ética profissional, em desfavor do Engenheiro Civil e de 
Segurança do Trabalho A.E.M.R., encaminhando o presente processo para a Comissão de Ética 
Profissional, com 1 (uma) abstenção. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
– Coordenador. Votaram os seguintes Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade da 
Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Francisco José Costa Araújo, Hermínio Filomeno da Silva Neto, 
Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Tiago da Silva Muniz, Jurandir 
Pereira Liberal, Luciano Barbosa da Silva, Maurício Oliveira de Andrade, Norman Barbosa Costa, Pedro 
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Fázio Soares, Ramon Fausto Torres Viana, Raul César de Andrade, Romilde Almeida de Oliveira, Silvio 
Porfírio de Sá e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. Absteve-se de votar o Conselheiro José 
Noserinaldo Santos Fernandes. 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife, 03 de maio de 2017. 
 
 

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


